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RESUMO 

O complexo teníase-cisticercose tem como causa um mesmo cestódeo, porém a 

teníase é causada pela larva em sua forma adulta e a cisticercose possui a presença larvária 

da Taenia Saginata. São verminoses que tem como hospedeiros intermediários, o porco 

e o bovino, sendo o homem seu hospedeiro definitivo. A contaminação ocorre através da 

carne mal passada, crua, água, frutas ou vegetais contaminados por cisticercos, que se 

alojam em várias regiões do corpo, chegando ao sistema nervoso central, levando a morte. 

A Teníase tem sintomatologia mais amena que a cisticercose, apresentando normalmente 

dores, constipação e diarreia. o diagnóstico é realizado por meio da inspeção post mortem 

durante o abate. O controle da teníase e da cisticercose é, em sua maior parte, 

responsabilidade do médico veterinário. O que não reduz o importante papel da 

população. Consiste, basicamente, no tratamento dos indivíduos parasitados, realização 

de medidas higienicossanitárias e educação higiênica dos criadores. 
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INTRODUÇÃO 

 Graças ao seu caráter de país subdesenvolvido e suas características 

socioeconômicas e políticas, o Brasil possui um alto número de parasitoses humanas, se 

comparado a outros países mundiais. Este quadro tem maior incidência em estados onde 

a pobreza e os índices de má distribuição de renda são maiores. Os mais frequentes tipos 



                  

 
                  

 

de parasitoses encontrados mundialmente são as helmintoses, sendo um grande problema 

a saúde pública (Soares et al., 2015). 

 Na economia brasileira, o agronegócio é um setor de suma importância. Portanto, 

ter um programa de sanidade animal é ideal para o controle de enfermidades que 

acometem os animais e levam riscos à saúde humana (Souza, Almeida & Carrijo, 2013). 

Segundo Magalhães et al. (2017), o complexo teníase-cisticercose é considerado uma 

zoonose que possui um alto impacto econômico mundial, principalmente ao que tange as 

zonas rurais, se fazendo essencial uma análise à respeito de seu ciclo e transmissão, afim 

de erradicadas ou diminuir a contaminação.  

O complexo teníase-cisticercose é um grande problema que acarreta tanto a saúde 

animal, quanto a saúde humana. Normalmente, as regiões endêmicas são as mais pobres, 

devido as pessoas ingerir ou provar alimentos antes de cozinhar e por possuírem 

condições sanitárias precárias, facilitando a transmissão e manutenção dessas parasitoses. 

Além, do alto comércio clandestinos de carnes sem a devida inspeção. (Santos, 2010). 

METODOLOGIA 

Este trabalho foi um estudo de revisão bibliográfica e por análise de trabalhos 

pesquisados eletronicamente por meio das plataformas, como Google Acadêmico, Scielo, 

PubVet. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 O complexo teníase-cisticercose contempla duas diferentes enfermidades, 

causadas pelo mesmo cestódeo, entretanto em diferentes estágios de seu 

desenvolvimento. A Taenia saginata e a Taenia solium fazem parte da classe Cestoidea, 

na ordem Cyclophillidea, família Taenidae e gênero Taenea. A classe Cestoda é 

caracterizada por possuir um corpo achatado, sem a presença de um canal digestivo. 

(Ferreira & Ferreira, 2017) 



                  

 
                  

 

 A Taenia saginata tem como hospedeiro definitivo o homem, e como hospedeiro 

intermediário o bovino, visto que neste só ocorre a fase larval, conhecida como cisticerco. 

Já a Taenia solium apresenta o homem como hospedeiro definitivo, e como hospedeiro 

intermediário o suíno (Toledo et al., 2018). Os ovos, após serem ingeridos por um bovino 

ou suíno susceptível, passa pelas condições pré-digestivas e digestivas, características de 

cada animal, e liberam a oncosfera, a qual vai pelo sangue até a musculatura estriada. 

Após cerca de duas semanas, é possível identificar a forma larval macroscopicamente, no 

entanto, está só é considerada infectante ao homem após 12 semanas.  (Ferreira & 

Ferreira, 2017) 

 O homem faz parte do ciclo biológico a partir da ingestão de carne mal passada 

ou crua, água, frutas ou vegetais contaminados por cisticercos, com origem bovina ou 

suína. Ao ingerir estes alimentos, os cistos eclodem no estômago, as larvas se fixam na 

mucosa intestinal, onde se desenvolvem até a fase adulta, o que leva cerca de três meses 

após a ingestão. (Ribeiro et al., 2012). 

 O homem também pode ser considerado um hospedeiro intermediário, a partir da 

ingestão direta dos ovos da Taenia solium, por meio de alimentos contaminados com 

fezes de outros humanos portadores de teníase ou a partir de autoinfecção (Cominali, 

2020). Após a ingestão, os cisticercos tem a capacidade de se alojarem em várias regiões 

do corpo, entre elas o sistema nervoso central, o que pode desencadear sérios problemas, 

inclusive a morte (de Oliveira & Gagliani, 2013) 

 A teníase humana é considerada menos grave que a cisticercose, apresentando 

sintomatologia mais amena, sendo bastante variável de acordo com o organismo de cada 

hospedeiro. Na maioria dos casos o diagnostico se dá a partir da observação das proglotes 

nas fezes, o que pode se dar meses após a infestação. Já cisticercose humana é julgada 

como mais grave, graças ao pleomorfismo. Nela, o cisticerco é capaz de se alojar em 

várias partes do organismo, tendo como principal foco o sistema nervoso central, 



                  

 
                  

 

inclusive na área intramedular (Toledo et al., 2018). A sintomatologia varia de acordo 

com o local de alojamento dos cisticercos. (Ribeiro, Telles & Balian, 2012) 

 Tanto a cisticercose quanto a teníase têm seu diagnostico a partir do post mortem, 

durante o abate em matadouros, consistindo basicamente na avaliação macroscópica dos 

cisticercos presentes nos órgãos e tecidos da carcaça (Ferreira & Ferreira, 2017). Tal 

avaliação se dá a partir de incisões feitas nas áreas mais afetadas pelos cisticercos. Vale 

ressaltar que tal método não é muito eficaz, visto que, por questões comerciais, não se 

pode retalhar todos os músculos, vísceras e órgão, para que não haja uma grande 

depreciação da mesma. O animal com suspeita de teníase pode também ser submetido a 

exame laboratorial, onde é realizado uma busca por proglotes em suas vezes (Toledo et 

al., 2018) 

 A educação sanitária se faz imprescindível para que haja o controle do complexo 

teníase-cisticercose, tendo como principal estratégia a interrupção do ciclo de vida do 

parasita (Cominali, 2020). Diversas são as formas de promover tal interrupção, como a 

orientação à não ingestão de alimentos mal lavados, de carne suína ou bovina crua ou mal 

cozida e, sobretudo, não consumir carnes de abates clandestinos (Nieto et al., 2012). O 

médico veterinário é responsável tanto por promover essa educação sanitária, quanto pelo 

controle das carnes, por meio do Serviço de Inspeção Federal (SIF), onde serão 

identificadas e descartadas carcaças contaminadas (Ribeiro, Telles & Balian, 2012).  

 Alguns países negligenciam as doenças parasitarias, impedindo uma 

conscientização mais eficaz da população e a implantação de formas de controle mais 

efetivos para a saúde animal e humana (Mateus et al., 2014).  

          Segundo dados recolhidos por Bruna Campos (2019) em seu artigo, foi realizado 

uma pesquisa no período de 2015 a 2017, sobre a cisticercose em carcaças de bovinos 

abatidos na microrregião de Unaí (Minas Gerais). Eram abatidos 40.142 bovinos 

anualmente e os valores apresentados de cisticercose foram de: 0,46% no ano de 2015, 



                  

 
                  

 

0,33% no ano de 2016 e 0,59% no ano de 2017. Isso se deve aos fatores sanitários 

humanos e modos de criação dos bovinos. (Campos, 2019).   

 Em outras pesquisas, foram recolhidos dados por Sousa Silva et al., em seu artigo 

para a revista de saúde coletiva, no ano de 2019 houveram cerca de 22 óbitos por 

cisticercose humana na região nordeste. Destacando também que a maior parte dos óbitos 

foram de pessoas com baixa escolaridade (Silva et al., 2021). Pinto et al. (2019) realizou 

uma pesquisa em Minas Gerais e verificou que 75,3% das pessoas entrevistadas por ele 

não tinham conhecimento a respeito dos cuidados sanitários necessários para a 

cisticercose, ou possuíam um conhecimento superficial. Observou também que 3,2% 

desse grupo consumia carne suína sob insuficiente aquecimento, e 17,7% ingeria a carne 

bovina sob as mesmas condições. 

 Há, no Brasil, dois cenários que ocorrem no complexo teníase-cisticercose. O 

ciclo de vida da Taenia saginata é mantido a partir da ausência de saneamento básico nas 

áreas rurais, principalmente no que tange a bovinocultura de corte. Já o ciclo da Taenia 

sollium se mantem graças as precárias condições higiênicas, tecnológicas e de sanidade, 

as quais os suínos são submetidos, onde são alimentados com resíduos humanos, tendo 

um convívio direto com o ser humano, e por fim, em sua maioria, são abatidos sem 

nenhuma inspeção veterinária (Ribeiro, Telles & Balian, 2012).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Portanto, visto que o complexo teníase-cisticercose representa grande 

agravamento a saúde pública, é de suma importância que o Médico Veterinário auxilie 

no controle e erradicação desta zoonose, a partir da inspeção de carcaças, promoção de 

educação sanitária e suporte à animais possivelmente infectados. Em contraponto, é 

necessário que os criadores e consumidores implementem tais medidas preventivas, como 

não utilizar carnes provenientes de abater clandestinos, realizar o manejo correto dos 

alimentos e dos animais, garantindo a estes água limpa e saneamento básico. 
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