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RESULTADOS E

DISCUSSÃO

Figura 1. Número de casos de acordo com osexo

Fonte: próprio autor

OBJETIVO

Realizar um levantamento sobre a idade,

sexo, manifestações clínicas, entre outras

vertentes, durante os anos de 2015 a 2017.

MÉTODOS

Durante o período analisado foram

notificados 25 casos, sendo acometidas 18

mulheres (72%), 6 homens (24%) e uma

notificação em branco (4%). Dos casos, 9

pessoas possuíam menos de 30 anos (36%),

12 (48%) entre 30 e 60 anos e 4 (16%) entre

60 e 90 anos. Entre os casos, 14 (56%) foram

descritos por pessoas da área da saúde e a

principal manifestação apresentada foi dor

local com 12 (48%) casos.

Foi observado que a maioria dos casos

envolveu mulheres, em sua maioria com

idade entre 30 e 60 anos, o que pode ocorrer

pelo manuseio de materiais, como lixo,

entulhos ou a própria atividade doméstica.

Possuindo relação direta com a falta de

proteção individual, como o uso de luvas

durante a realização das atividades, além da

própria camuflagem por parte do animal.

CONCLUSÃO
Os achados epidemiológicos sobre o assunto

ainda são escassos, dificultando a análise da

sintomatologia apresentada pelos pacientes e

o manejo medicamentoso. Sendo de suma

importância para elaboração de tais

estratégias e também para prevenção de

acidentes.

As centopeias ou lacraias são animais

desprovidos de coluna vertebral,

pertencentes à classe Chilopoda do filo dos

artrópodes, elas possuem uma variação de

tonalidades importante para sua classe, o que

inclui amarelo, preto, verde, porém em uma

sua maioria possuem uma coloração

próximo ao marrom. A sintomatologia

geralmente ocorrem apresentações do tipo

queimação, dor intensa e hiperemia

Este é um trabalho prospectivo e descritivo.

Foram estudados 25 protocolos de

notificação de casos de picadas por

centopeias notificados no CIT-Belém, no

período de fevereiro de 2015 a setembro de

2017.
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