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RESUMO

Introdução: O presente estudo tem como objetivo avaliar, por meio de uma
revisão bibliográfica, as possíveis alterações que podem ocorrer no eritrograma
de  pessoas  com  enteroparasitoses. Metodologia: O  estudo  é  de  caráter
exploratório  e  descritivo;  tendo como base  um levantamento  bibliográfico  e
sistemático, realizou-se uma busca por artigos científicos nos bancos de dados:
Scielo, Pubmed, Medline e Google acadêmico, utilizando as palavras chaves:
Enteropatias parasitárias, hemograma, índices de eritrócitos e ocorrência, bem
como os termos em português, inglês e espanhol, com publicação no período
de 2010 a 2019. Resultados e Discussão: Foram analisados 10 artigos, que
correspondiam aos critérios de inclusão, onde a maioria relatou alterações nos
índices  do  eritrograma,  sendo  que  vários  fatores  podem causar  alterações
eritrocitárias,  dentre  eles  a  presença  de  enteroparasitas  intestinais.
Conclusões: Após análise dos estudos selecionados, foi possível observar que
existe  uma relação entre as alterações dos níveis de Hemoglobina,  VCM e
CHCM do eritrograma de pacientes com parasitoses intestinais.
Palavras-chave –  parasitas  intestinais;  hemograma;  índices  eritrocitários,
anemia.
______________________________________________________________
ABSTRACT
Introduction: This work aims to evaluate, through a bibliographical review, the
possible  variations  that  may  occur  in  the  erythrogram  of  people  with
enteroparasitosis.  Methodology: This  studie  is  exploratory  and  descriptive,
based on a systematic bibliographic survey, a search for scientific articles in the
databases:  Scielo,  Pubmed,  Medline  and  Google  academic,  using  the  key
words:  Parasitic  Enteropathies,  Hemogram  (CBC),  Red  Blood  Cells  (RBC),
Erythrocytes  Indexes  and  Occurrence,  as  well  as  the  terms in  Portuguese,
English and Spanish, published from 2010 to 2019. Results and Discussion:
Ten articles were analyzed, which corresponded to the inclusion criteria, where
most reported changes in the erythrogram indexes, and several factors may
cause erythrocyte changes, including the presence of intestinal enteroparasites,
helminths and protozoa. Ten articles were analyzed, which corresponded to the
established  inclusion  criteria,  where  most  of  them  reported  changes  in  the
erythrogram  indexes,  and  several  factors  may  cause  erythrocyte  changes,
including  the  presence  of  intestinal  enteroparasites  .  Conclusions: After
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analysis  of  the  selected  studies,  it  was  possible  to  observe  that  there  is  a
relation  between changes in  Hemoglobin,  Mean Corpuscular  Volume (MCV)
and  Mean  Corpuscular  Hemoglobin  Concentration  (MCHC)  levels  of  the
erythrogram and patients with intestinal parasitosis.
Keywords - Parasitic enteropathies, hemogram (CBC), erythrocyte indices.

_______________________________________________________________

INTRODUÇÃO 
As  parasitoses  intestinais  afetam  aproximadamente  3,5  bilhões  de

pessoas em todo o mundo e são um grande problema de saúde pública nos
países  subdesenvolvidos,  onde  quase  um  terço  da  população  vive  em
condições  que  favorecem  sua  disseminação.  As  enteroparasitoses  são
responsáveis por elevados níveis de morbidade, por causarem uma série de
complicações e até perdas de vidas humanas (LAVALLÉN et al., 2017; COSTA
et al., 2018). Dentre estas complicações, Cabral, Morais e Gonçalves (2016)
destacam  o  surgimento  de  anemia,  uma  vez  que  estes  parasitas  podem
lesionar o lúmen gastrointestinal e se alimentar do sangue presente na mucosa
(BAZZAZI, SHAKIR e ALABBASY, 2017). Segundo a Organização Mundial de
Saúde (OMS), a anemia é uma circunstância clínica caracterizada pela redução
da concentração de hemoglobina e, por efeito, um transporte insuficiente de
oxigênio. Estima-se a prevalência de 20,9% de anemia entre as crianças com
menos  de  5  anos  no  Brasil,  e  nas  últimas  décadas,  os  casos  de  anemia
aumentaram entre as crianças brasileiras (CASTRO et al., 2011). 

Para  avaliação  inicial  de  anemias,  temos  o  Hemograma,  exame que
analisa os componentes celulares sanguíneos (RABELO et al., 2018). Dentro
deste  exame  temos  a  avaliação  das  células  vermelhas,  conhecido  como
Eritrograma,  que  é  composto  pela  dosagem de hemoglobina,  contagem de
hemácias, determinação do hematócrito e dos índices hematimétricos (Volume
Corpscular  Médio  -  VCM,  Hemoglobina  Corpscular  Média  -  HCM,
Concentração de Hemoglobina Corpusclar Média - CHCM e RDW) e análise da
morfologia das hemácias. 

De  acordo  com  Santos  et  al.  (2016),  a  dosagem  dos  níveis  de
hemoglobina  determina  uma  deficiência  nutricional  caracterizada  como  a
anemia. O hematócrito é representando a porcentagem da massa de eritrócitos
no sangue total e se encontra diminuída em anemias (BARRIOS et al., 2010).
Dentre  os  índices  hematimétricos,  temos  o  VCM,  que  indica  a  média  dos
tamanhos dos glóbulos vermelhos, classificando as anemias em normocíticas,
microcíticas e macrocíticas. O CHCM e HCM representam a quantidade média
de  hemoglobina  presente  na  hemácia  e  avaliando  se  a  hemácia  possui
hipocromia  ou  normocromia  (COSTA  et  al.,  2016).  O  Red  Cell  Distribution
Width -  RDW reflete  a  distribuição da variação do tamanho das hemácias,
utilizado para determinar o grau de anisocitose das hemácias (SILVA, COUTO,
2016).

Diante do exposto, o objetivo do presente estudo é avaliar, por meio de
uma  revisão  bibliográfica,  as  possíveis  alterações  que  podem  ocorrer  no
eritrograma de pacientes com enteroparasitoses, com o propósito de alertar e
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informar a população sobre a necessidade de investigação de anemias em
portadores de parasitoses intestinais.

 METODOLOGIA
Caracteriza-se  como  um  estudo  de  caráter  exploratório  e  descritivo,

tendo como base um levantamento bibliográfico e sistemático. A pesquisa foi
realizada em 2019 e a busca de artigos ocorreu nos bancos de dados Scientific
Electronic  Library  Online  (Scielo),  National  Library  of  Medicine  (Pubmed),
Medical  Literature Analysis and Retrieval  System Online (Medline) e Google
Acadêmico,  utilizando  as  palavras  chaves:  “Enteropatias  parasitárias”,
“hemograma”, “índices de eritrócitos”.

Foram incluídos na revisão os artigos completos e originais publicados
no período de 2010 a 2019, nos idiomas português, inglês e espanhol,  que
estavam conforme o tema. Foram excluídos artigos que não se encontravam
de  acordo  com a  temática  proposta.  Foram selecionados  10  artigos,  onde
realizou-se a leitura, fichando-os e os dados foram analisados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Pode-se observar vários estudos apontando alterações no eritrograma

de pacientes com enteroparasitoses. Macêdo et al. (2015), Junior et al. (2016)
e  Teles  e  Gomes  (2018)  relataram  que  as  enteroparasitoses  causaram  a
diminuição do hematócrito. Nove autores relataram alterações nos níveis de
hemoglobina  nos  pacientes  com  enteroparasitoses.  Entretando,  Walcher,
Pedroso e Frizz (2013) apontam alteração da hemoglobina em indivíduos que
estavam somente com infecção parasitaria, mas sem alterações nos índices.

 Gomes e  Pavanelli  (2016),  Sousa  et  al.  (2011)  observaram que  os
valores do VCM encontraram-se diminuídos nas crianças que apresentaram
parasitas intestinais. Junior et al. (2016) e Gomes e Pavanelli (2016) avaliaram
a redução  do  CHCM.  Nenhum dos  autores  relataram alteração  no  HCM e
RDW.

Os estudos de Junior et al. (2016) e Desalegn, Andualem e Gedefaw
(2014)  apresentaram evidências  que as alterações nos índices eritrocitários
tinham  relação  significativa  com  os  enteroparasitas.  Souza,  Faustino  e
Rodrigues (2011) e Gomes e Pavanelli (2016) relataram que houve a presença
de  hemácias  microcíticas  e  hipocrômicas  podendo  estar  associada  com  a
presença dos parasitas.  Menezes,  Leal  e  Osório  (2010)  constataram que a
hipocromia acontece na fase anterior a microcitose, uma vez que na anemia
ferropriva, o volume de hemoglobina está diminuído na hemácia. 

Quanto aos tipos de parasitas observados, Santana et al. (2014) afirmou
que a queda dos níveis de hemoglobina teve associação com infecção por
Giardia duodenalis. Enquanto que Costa et al. (2014) identificou a presença do
parasita Endolimax nana em pacientes anêmicos (SOUSA, COSTA E VIEIRA,
2018).Tanto Obiezue et al. (2013), como Costa et al. (2014) observaram em
seus  estudos  a  presença  do  parasita  Ancylostomideo  em  pacientes  com
anemia. De acordo com Teles (2018), os Ancylostomideos, quando adultos, se
alimentam  do  sangue  do  hospedeiro,  representando  a  principal  causa  de
anemia  profunda,  principalmente  quando há alta  carga parasitária,  além de
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comprometer diretamente a saúde nutricional do indivíduo. Em contrapartida
Giacometti e Ferraz (2012) e Filho et al. (2011) constataram não haver relação
entre anemia e parasitas intestinais, pois diversas causas contribuem para o
desenvolvimento de anemias em pessoas parasitadas.

 

CONCLUSÕES
Após análise dos estudos selecionados, foi possível observar que existe

uma relação entre as alterações dos níveis de Hemoglobina, VCM e CHCM do
eritrograma  de  pacientes  com  parasitoses  intestinais,  principalmente  nas
crianças, por serem o grupo mais vulnerável a essa condição. Portanto, faz-se
necessária  a  implantação  de  medidas  de  controle  e  acompanhamento  de
anemias por meio da realização do hemograma completo periodicamente. 
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