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Introdução
A esquistossomose é considerada pela Organização Mundial

da Saúde (OMS) a segunda doença de maior importância entre as

parasitárias, com mais de 200 milhões de casos de infecção no

mundo¹. A neuroesquistossomose é uma apresentação rara da

doença, ocorrendo quando os ovos do helminto trematódeo do

gênero Schistossoma atingem o sistema nervoso central (SNC)

através de embolização arterial ou por migração venosa². O

quadro clínico neurológico ocorre devido à reação inflamatória

produzindo fenômenos isquêmicos, ou à formação de granulomas,

promovendo compressão local². Quando há comprometimento da

medula espinhal, o quadro clínico caracteriza por dor lombar com

irradiação radicular, déficit motor e alterações esfincterianas.

Contudo, grande parte dos pacientes são assintomáticos².

A Cisticercose é considerada uma epidemia mundial, com 50

milhões de infectados segundo a OMS³. A Neurocisticercose é a

parasitose mais comum a afetar o SNC, ocorrendo quando há

infestação pelo Cysticercus cellulosae, forma larvária da Taenia

solium no sistema nervoso do hospedeiro4,5. Diversos fatores

influenciam o quadro: localização, número, tamanho e estágio da

evolução do parasita, idade e resposta imune do hospedeiro. A

clínica é frequentemente polimórfica e incaracterística, sendo as

manifestações mais comuns: convulsões, cefaleia, hipertensão

intracraniana, hidrocefalia, demência, meningite, síndrome de

compressão medular e alterações psiquiátricas6.

A ocorrência de neuroesquistossomose e neurocisticercose

concomitantemente é rara, geralmente associada à

imunossupressão, não havendo relatos publicados até o momento.

Objetivo
Descrever um caso de neuroesquistossomose associado à

neurocisticercose em um paciente imunocompetente.

Método
Para revisão da literatura foi consultado o banco de dados

Medline/Pubmed, utilizando-se o seguinte termo de busca:

("Neuroschistosomiasis"[Mesh]) AND

("Neurocysticercosis"[Mesh]). Foram encontrados sete

publicações, sendo todas avaliadas.

Para o relato do caso foi consultado o prontuário do

paciente e as informações adicionais questionadas diretamente

ao mesmo, o qual assinou o termo de consentimento livre e

esclarecido.

Tabela sobre incidência geral e regional de cisticercose em estudos

soroepidemiológicos, e da neurocisticercose em estudos clínicos e

de necrópsias.

Nota Fonte: Agapejev Svetlana. Aspectos clínico-epidemiológicos da 

neurocisticercose no Brasil: análise crítica. Arq. Neuro-

Psiquiatr. 2003 ; 61(3B): 822-828. 

Nota. Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde.

Departamento de Vigilância Epidemiológica. Vigilância da Esquistossomose

Mansoni : diretrizes técnicas / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em

Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – 4. ed. –

Brasília : Ministério da Saúde, 2014



Caso Clínico
C.W.S., sexo masculino, 37 anos, natural e procedente

do estado de Sergipe, sem antecedentes mórbidos pregressos,

foi atendido no ambulatório de especialidades médicas com

quadro de paraparesia em membros inferiores e bexiga

neurogênica.

O paciente relatava início do quadro com dor súbita em

membros inferiores com irradiação para região lombar,

associada à retenção urinária e fecal. Evoluiu com parestesia e

redução importante da força muscular em membros inferiores,

impossibilitando, inclusive, a deambulação, além de

agravamento da disfunção esfincteriana. Foi submetido a

Ressonância Magnética de coluna tóraco-lombar, sendo

observadas extensas áreas de captação em cone medular, e

exame coproparasitológico evidenciando ovos de Schistosoma.

Foi tratado com Praziquantel, iniciada corticoterapia, prescrita

sondagem vesical de demora e indicado acompanhamento

fisioterápico.

Diante da lenta evolução do quadro, foi realizada coleta

de líquor que demonstrou sorologia positiva para Schistosoma

mansoni e Cysticercus cellulosae. Foi, então, solicitada

sorologia para HIV, com resultado negativo, e iniciado

tratamento com Albendazol.

O paciente evoluiu com melhora gradual da força

muscular, conseguindo deambular com auxílio, desmame da

sondagem vesical, estando em uso de cateterismo intermitente,

e melhora da obstipação. A análise do líquor foi repetida após 6

meses, havendo positividade apenas para S. mansoni, com

redução significativa da titulação.

Discussão
A Neuroesquistossomose é uma parasitose que

frequentemente não afeta o SNC, sendo seus sintomas

variáveis7. Já a Neurocisticercose configura a parasitose mais

comum a afetar o SNC, com quadro polimórfico que inclui

convulsões, meningite e sintomas medulares8. A infecção

simultânea de Schistossoma e da Taenia no SNC não é descrita

na literatura, com a literatura revisada não descrevendo casos de

associação das doenças, mesmo em pacientes

imunodeprimidos9,10,11,12,13,14,15. No caso relatado observamos

uma associação inédita dos dois parasitas.

O paciente apresentou quadro predominantemente

medular sem convulsões ou meningismo. Foi tratatado com anti-

helmínticos, corticoterapia e reabilitação fisioterápica, evoluindo

com melhora lenta e parcial, estando no momento com

sensibilidade em MMII, deambulando com órteses e

apresentando bexiga neurogênica.

Este constitui o primeiro relato da associação de infecção

neurológica por Schistosoma e Taenia. Enfatiza-se, portanto, a

importância das neuroparasitoses em áreas endêmicas,

ressaltando a possibilidade da ocorrência, apesar de rara, das

duas doenças simultaneamente.
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RM

Sorologia HIV 1 e 2 

Leitura 0,14

Referência Não reagente <1,0

Reagente ≥1,0

Resultado Não reagente

Método Quimioluminescência –

imunoensaio 4ª geração

Exame de Líquor

03/07/14 24/02/15

Glicorraquia 59 mg/dl 56 mg/dl

Proteinorraquia 93,4 mg/dl 33,3 mg/dl

Ácido Láctico - 1,2 mg/dl

Bacterioscopia - Ausência de 

microorga-

nismos

Schistossomos e IgG

(Método: Elisa)

3,0 6,5

Cisticercose IgG

(Método: Elisa)

Positivo Negativo

HTLV I/II - Anticorpos 0,17 -

VDRL Não 

Reagente

-

Ressonância Magnética das colunas dorsal e lombar (22/05/2014)


