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ABSTRACT 

A idade média dos animais foi de 4,7 anos (1/12 anos), sendo 4,5 e 4,8 anos 
para sobreviventes e não sobreviventes respectivamente. Van Galen et al 
(2008), sugere que os animais jovens são afetados com mais frequência e mais 
severamente por tétano do que os animais mais velhos, corroborando com os 
valores obtidos nesse estudo. Nenhum dos animais recebeu imunização prévia. 
Green et al. (1994) associam a falta de vacinação com a piora do prognóstico do 
paciente, explicando a alta taxa de mortalidade encontrada nesse estudo. A 
mortalidade nesse estudo chegou a 70% (7/10), valores similares foram 
encontrados por Green et al (1994) que revisou 20 casos de tétano, com taxa de 
mortalidade de 75% e Van Galen et al (2008) que de 31 animais diagnosticados 
com tétano a taxa de mortalidade foi 68%. Resultados diferentes foram 
encontrados por Smith (2006) no qual a taxa de mortalidade atingiu 50%, 
valores abaixo do encontrado nesse trabalho.  O tempo de hospitalização foi de 
6,2 dias (1/20), sendo 15,3 e 2,2 dias para sobreviventes e não sobreviventes, 
respectivamente. Green et al (1994), obtiveram valores semelhantes para os 
sobreviventes (16,2 dias) e não sobreviventes (1,5 dias). Segundo Smith (2006), 
a velocidade de progressão dos sintomas clínicos está indiretamente 
relacionada ao prognóstico. Reichmann et al. (2008) citam que animais que 
sobrevivem por mais de sete dias têm maior chance de recuperação completa, 
corroborando com o trabalho, no qual os sobreviventes tiveram o tempo de 
hospitalização maior que os não sobreviventes. Dentre os ferimentos mais 
comuns, em 40% dos animais, a entrada da bactéria é a sola do casco 
(Radostitis et al., 2007). Em 30% dos animais a porta de entrada foi 
desconhecida, 10% na região do dorso direito, cotovelo direito e coroa do casco. 
Green et al (1994) obtiveram valores de 33% para ferimentos na sola nos 
equinos avaliados. Além disso, o hospital está localizado numa região de baixa 
renda em que o uso de animais de tração e trabalho urbano é comum. Pedroso 
et al. (2012) citam que as condições sociais e econômicas desvantajosas dos 
carroceiros, bem como o manejo precário dos seus equídeos, resultam em uma 
alta ocorrência de lesões de pele e casco. Dentre os animais estudados, 50% 
receberam antitoxina tetânica na dose de 20.000 UI por via intratecal, e destes, 
60% estavam no grupo de sobreviventes. Tais achados discordam de Green et 
al. (1994), que utilizou dessa técnica em 25% dos animais de seu estudo, porém 
não foi observado melhora no quadro da doença, e todos os animais vieram a 
óbito.  

CONCLUSÃO 
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Estudo retrospectivo dos principais achados clínico-epidemiológicos em 10 

casos de tétano diagnosticados em equídeos, de janeiro de 2011 a julho de 

2014. Os casos ocorreram em animais com idade de um a 12 anos de idade 

com média de 4,7 anos. Todos os pacientes do estudo não tinham recebido 

nenhum tipo de imunização prévia e destes, 30% sobreviveram. Disfagia, 

dispneia, taquicardia, espasmos musculares, sudorese, prolapso de terceira 

pálpebra e trismos mandibulares, foram notados em todos os animais 

analisados, porém, o decúbito lateral prolongado, foi observado apenas em 

animais não sobreviventes.  

Retrospective study of the major clinical and epidemiological findings was 

performed in 10 of tetanus in horses diagnosed from January 2011 to July 

2014. The cases occurred in animals ranging in age from 1 year to 12 years 

old with an average of 4,7 years. All study patients had not received any kind 

of prior immunization and of these, 30% survived. Dysphagia, dyspnea, 

tachycardia, muscle spasms, sweating, prolapsed third eyelid and jaw 

trismos, were noted in all animals examined, but when associated with 

prolonged lateral recumbency was observed only in animals not surviving. 

INTRODUÇÃO 

O tétano é uma doença toxi-infecciosa aguda, altamente letal, causada por 

exotoxinas produzidas pelo Clostridium tetani. Acometem humanos e todas 

as espécies de animais domésticos, embora os equinos sejam 

reconhecidamente mais susceptíveis, com taxa de mortalidade variando de 

59% a 80% (Silva et. al., 2010), pelos ovinos, caprinos e suínos, enquanto 

nos bovinos, cães e gatos a doença é ocasional (Smith, 2006). Os equinos 

apresentam espasticidade muscular, andar rígido, dispneia, orelhas eretas, 

cabeça distendida, cauda elevada, hiperestesia, prolapso da terceira 

pálpebra e dificuldade de apreensão, mastigação e deglutição. Que evolui 

para postura de cavalete, dispnéia grave, trismo, rigidez do pescoço, 

sudorese e em seguida decúbito lateral e morte por asfixia (Johnston, 1987). 

O diagnóstico se baseia, nos sinais clínicos. A maioria das vezes a doença 

se apresenta após algum evento traumático e ou cirúrgico, fato que deve ser 

questionado durante a anamnese do animal (Lobato, 2013). O tratamento 

baseia-se no uso de antibióticos, relaxantes musculares, hidratação, nutrição 

e neutralização da toxina (Smith, 2006). O presente estudo teve o objetivo de 

averiguar o perfil clínico epidemiológico de dez equídeos diagnosticados com 

tétano 
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De acordo com os dados obtidos nesse estudo foi possível concluir que o tétano 

mostrou-se altamente fatal em animais jovens sem predisposição racial ou sexo. 

A melhora do prognóstico está diretamente relacionada com o maior tempo de 

hospitalização e ausência de decúbito lateral prolongado. 

RELATO DE CASO 

Os casos foram atendidos no setor de Clínica e Cirurgia de Animais de 

Grande Porte do Hospital Veterinário da UVV “Professor Alexandre Hipller” 

entre janeiro de 2011 a julho de 2014, onde dez equídeos foram 

diagnosticados clinicamente com tétano. Foram analisadas as seguintes 

variáveis: número de animais, sexo, idade, raça, status de vacinação, tempo 

de hospitalização, possível fonte de infeção e resolução clínica de todos os 

animais. Os dados foram analisados por estatística descritiva simples 

obtendo médias e desvio padrão. 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DO CAVALO ATLETA 
23 a 25 de abril de 2015, UFMG-MG 

Legenda 

Figura A: Animal com tétano atendido no hospital veterinário 
Figura B: Punção para administração do soro antitetânico pela via intratecal 
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