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Enteroparasitoses acometem principalmente crianças em idade escolar e por 
causa da imaturidade imunológica são sujeitas a quadros anêmicos. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar alterações hematológicas com a presença de 
enteroparasitos, em uma população pediátrica atendida em uma unidade 
laboratorial do hospital filantrópico na cidade de Santa Rita, Paraíba. O estudo é 
uma pesquisa descritiva, retrospectiva, quali-quantitativa, que foi realizada a partir 
dos resultados laboratoriais de exames de hemograma e coproparasitológico feito 
em 84 crianças com idade variando de 03 a 12 anos, no período de Janeiro a 
Dezembro de 2013. Foram avaliados os parâmetros nos prontuários: idade, sexo, 
resultados positivos e negativos para parasitoses e avaliação dos hemogramas 
quanto às alterações de anemia e eosinofilia. Quando avaliou as alterações do 
hemograma com as infecções parasitárias houve maior prevalência de casos de 
eosinofilia e parasitoses, com distribuição entre 10 meninas e 08 meninos, 
seguidos pelas crianças que apresentaram apenas parasitoses sem alteração no 
hemograma. Em relação a distribuição do tipo de parasitose associada com as 
alterações do perfil hematológico, percebe-se uma maior associação envolvendo 
os parasitas e os casos de anemia e eosinofilia foram as infecções por Ascaris 
lumbricoides (27%), Trichuris trichiura (16,6%), Entamoeba coli e Endolimax nana 
(12,5%). Resultados refletem maior frequência de associação de alterações no 
perfil hematológico entre os protozoários (35%) em relação aos helmintos com 
maior frequência entre os escolares do sexo feminino (52,17%). Foram 
encontrados 6% de casos que relacionam as anemias com as parasitoses, a 
associação com eosinofilia foi de 22%. É necessária intervenção para educação 
sanitária e melhoria de hábitos culturais e estratégias públicas que visem a 
elaboração medidas profiláticas e terapêuticas para a população pediátrica. 
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