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Introdução

O tétano é uma doença caracterizada por convulsões 
tônicas de toda a musculatura ou de alguns grupos 
musculares e, por uma marcada exaltação dos reflexos, 
que é originada como consequência da formação de 
toxina pelo Clostridium tetani no lugar de sua 
penetração no organismo, Beer [1]. 
Traumatismos coletivos como tosquias, banhos, 
castrações, corte de caudas, vacinações ou 
administração de medicamentos com produtos e 
seringas contaminadas, podem gerar surtos de tétano 
em um determinado rebanho, segundo Riet-Correa et 
al. [2]. Corrêa & Corrêa [3], afirma que o Clostridium 
tetani pode instalar-se em qualquer ferida contaminada 
e multiplicar-se no local, produzindo toxinas difusíveis 
que irão determinar toda a patologia e clínica do tétano.
Segundo Riet-Correa et al [2], o diagnóstico é 
realizado pelos dados epidemiológicos e os sinais 
clínicos que são bem característicos do tétano; esses 
sinais podem ser: tetania e rigidez generalizada da 
musculatura, trismo mandibular, prolapso da terceira 
pálpebra, rigidez da cauda (cauda em bandeira), orelhas 
eretas (orelha de burro), hiperexcitabilidade, tetania 
dos músculos masseteres, constipação e retenção 
urinária.
O objetivo deste trabalho é relatar três casos de tétano 
ocorridos no Hospital Veterinário da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco, bem como alertar a 
importância da vacinação em áreas endêmicas e manejo 
adequado aos animais, de modo a evitar o 
aparecimento da doença e perda dos animais afetados.

Material e métodos

Foi atendido no Ambulatório de Grandes Animais do 
Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco - UFRPE, em dezembro de 2008, um 
animal da espécie caprina, fêmea, da raça Saanen, de 

aproximadamente oito anos de idade, vindo do 
município de Camaragibe, Pernambuco. Foi realizado o 
exame clínico segundo Feitosa [4]

Na anamnese foram feitas perguntas ao proprietário 
sobre o histórico médico recente, pregresso, ambiental 
e de manejo. Durante a anamnese o proprietário relatou 
que o animal estava apático e que se alimentava e 
andava com dificuldades. Na propriedade são criados 
aproximadamente 20 animais, que vivem soltos. Estes 
animais são alimentados inadequadamente com pasto, 
restos de comida, frutas, verduras, milho. Os animais 
não eram vermifugados e não era feita a prevenção de 
doenças através de vacinas. O proprietário relatou 
ainda, que suturou uma ferida no úbere da cabra com 
agulha e linha caseiras. 

 Durante o exame clínico o animal apresentava-se 
apático, com a frequência respiratória aumentada, com 
os membros afastados e enrijecidos (postura de 
cavalete), com dificuldade de locomoção e respiração, 
orelhas empinadas e rígidas, cauda estendida (em 
bandeira), travagem da mandíbula, sialorréia e 
hiperexcitabilade e protusão da terceira pálpebra. O 
animal apresentava uma ferida infeccionada em na 
região do úbere. Foi feito então o diagnóstico clínico-
epidemiológico de tétano e o animal foi isolado em 
baia.

Resultados

O animal foi tratado com soro antitetânico através da 
administração subcutânea na dose de 5000 Unidades 
Internacionais – UI, Mercepton (hepatoprotetor) por 
via endovenosa, para estimular as defesas dos animais. 
No entanto, não foi observada melhora clínica e no 
decorrer de 24 horas, a cabra apresentava exacerbação 
da sintomatologia. O animal foi, então, sacrificado.

Durante a anamnese o proprietário informou que não 
fazia a prevenção de doenças através de vacinas no 



rebanho, que o manejo dos animais era inadequado. 
Além disso, informou sobre o histórico recente sobre 
uma ferida do animal que foi suturada sem condições 
de higiene necessárias. O manejo sanitário precário e a 
falta de orientação técnica relatados por Pinheiro et al. 
[5], que foi observada nessa criação, favorece a 
implantação de surtos de tétano. 

Discussão

O controle do tétano é de extrema importância, visto 
que o tratamento após a infecção instalada é difícil e 
problemático, levando a perdas econômicas na 
produção dos animais. O tétano pode ser prevenido 
através do tratamento adequado dos ferimentos com 
antissépticos, trabalhando com a máxima limpeza no 
manejo dos ferimentos, assim como na cuidadosa 
observação dos princípios de assepsia nas castrações, 
cortes de cauda e outras operações cirúrgicas. Além 
disso, em regiões endêmicas, os animais devem ser 
vacinados ativamente com vacinas contra o tétano. 

O presente trabalho sugere a importância de uma 
patologia infecciosa que acontece geralmente pelo 
manejo inadequado dos rebanhos, e também da 
profilaxia de doenças como o tétano, que causam 
prejuízos na produção desses animais, gerando perdas 
econômicas nas propriedades. 
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