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Introdução

A região  metropolitana  de  Goiânia  possui  um grande  número  de  cavalos 

utilizados na tração de carroças, que servem como instrumento de trabalho e, muitas 

vezes,  como  única  fonte  de  renda  para  os  seus  proprietários.  A  falta  de 

conhecimento  e  disponibilidade  de  recursos  financeiros  por  parte  desses 

proprietários acaba levando os animais a condições precárias de saúde e bem-estar. 

O atendimento clínico-cirúrgico desses cavalos, além de servir como fonte de 

aprendizado  para  os  alunos  da  graduação  do  curso  de  Medicina  Veterinária, 

representa um importante trabalho de cunho social, através da conscientização dos 

proprietários e da melhoria na qualidade de vida desses animais.

O  serviço  oferecido  por  esse  projeto  de  extensão  tem  como  objetivos: 

estabelecer  protocolos  de  atendimento,  diagnóstico  e  tratamento  das  afecções 

clínico-cirúrgicas que acometem os equinos da região, contribuindo para a sanidade 

animal e saúde pública; educar e conscientizar os proprietários quanto aos cuidados 

e manejo dos animais; disponibilizar material didático para os alunos da graduação 

do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Goiás (UFG) e outras 

instituições,  possibilitando  o  aprendizado  teórico-prático  nas  áreas  de  clínica  e 

cirurgia,  além  de  firmar  parcerias  com  a  indústria  farmacêutica  veterinária  e, 

consequentemente, acarretar doações de medicamentos para os animais atendidos.

No  período  compreendido  entre  agosto  de  2011  e  maio  de  2012,  foram 

atendidos  dezesseis  equinos  no  projeto  acima  referido.  Entre  os  casos 
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diagnosticados estavam: queimadura de terceiro grau, cistite infecciosa, verminose, 

miosite, parto distócico, alopécia na crina e cauda por fungos, laceração de membro 

e abscesso sub-solear, sarcóide, abdome agudo, ruptura de ligamentos colaterais do 

jarrete, ruptura do ligamento colateral lateral da soldra, orquiectomia, ovariectomia, 

obstrução nasal e tétano, sendo que foram dois os casos de tétano. 

Este trabalho objetivou relatar o caso de um dos potros diagnosticados com 

tétano acima descritos.

Metodologia

Foi atendido no Setor de Grandes Animais (SGA) do Hospital Veterinário (HV) 

da Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ) da UFG, através do serviço de “Controle 

Sanitário  e  Atendimento  Clínico-cirúrgico  de  Cavalos  Carroceiros  –  Hospital 

Veterinário”,  em  agosto  de  2011,  um  equino,  macho,  sem  raça  definida,  de 

aproximadamente  seis  meses de idade,  com histórico  de  rigidez  de  membros e 

pescoço, com duração de dois dias.

À avaliação clínica observou-se que o animal  apresentava-se em decúbito 

lateral,  com  hiperexcitabilidade  e  espasmos  musculares  esporádicos,  rigidez  de 

mandíbula, membros e pescoço, opistótono, protrusão de terceira pálpebra, orelhas 

eretas e imóveis e “cauda em bandeira”. De acordo com o proprietário o potro e a 

mãe do  animal  não haviam sido  vacinados.  Apesar  de  não ter  sido  encontrado 

nenhum  ferimento  aparente  no  corpo  do  equino,  devido  aos  sinais  clínicos 

característicos de tétano, o diagnóstico clínico desta doença foi estabelecido.

Resultados e discussão

O tétano apresenta uma taxa de mortalidade variável, que pode chegar a 80% 

em equinos (SMITH, 2006). A ocorrência da doença é considerada maior em países 

em desenvolvimento e em locais onde não é hábito fazer a vacinação dos animais 

(REICHMANN et al., 2008). No período relatado no presente trabalho, os casos de 

tétano corresponderam a 12,5% dos atendimentos feitos pelo serviço da ação de 

extensão no HV, o que sugere uma falha na vacinação desses animais.

O Clostridium tetani, agente etiológico do tétano, entra no organismo através 

de feridas ou do sistema digestivo e, com menor frequência, a doença pode estar 

associada a infecções pós-operatórias,  uterinas ou umbilicais  (ROBINSON et  al., 

2009).  Esse agente produz uma potente exotoxina,  a  tetanoespasmina,  que age 



primariamente  no  sistema  nervoso  central  provocando  contrações  espásticas  do 

músculo estriado (PEARCE, 1994). O tempo entre a inoculação e o aparecimento 

dos sinais clínicos é variável, mas normalmente é de 7 a 10 dias (ROBINSON et al., 

2009).  As  condições  sociais  e  econômicas  desvantajosas  dos  carroceiros,  bem 

como o manejo precário dos seus equídeos, em adição aos serviços em ambiente 

urbano resultam em uma alta ocorrência de lesões de pele desses animais, as quais 

servem de porta de entrada para o clostridio (REICHMANN et al., 2008). 

O animal  do  presente  relato  apresentava  sinais  clínicos  característicos  de 

tétano, tais como: espasticidade muscular;  dispnéia;  dificuldade de apreensão do 

alimento, mastigação e deglutição; orelhas eretas e imóveis; cauda mantida elevada; 

hiperestesia e prolapso de terceira pálpebra; postura de cavalete; pescoço rígido e 

decúbito.  Estímulos  externos,  como  toques  e  sons,  provocavam  contrações 

musculares generalizadas (ROBINSON et al., 2009).

A  morte  de  animais  com  tétano  geralmente  resulta  das  complicações  do 

decúbito e da asfixia pela parada respiratória (ROBINSON et al., 2009). O animal do 

presente relato foi eutanasiado cerca de 24 horas após a entrada no hospital, pois o 

quadro clínico piorou, as contrações musculares generalizadas se tornaram muito 

intensas e a respiração cada vez mais difícil.

Geralmente  não  são  observadas  alterações  significativas  nos  exames 

laboratoriais (GREEN et al., 1994). No presente relato um hemograma realizado do 

animal revelou apenas uma discreta anemia, que possivelmente não tem relação 

direta com a doença. 

O diagnóstico é essencialmente clínico e normalmente não é difícil, baseado 

no histórico e nos sinais  clínicos apresentados pelo  animal  (REICHMANN et  al., 

2008).  Apesar  de  o  diagnóstico  do  animal  do  presente  caso  ter  sido  feito 

precocemente, com base no histórico e nos sinais clínicos, o estado avançado no 

qual se encontrava reduziu, consideravelmente, as chances de um bom prognóstico.

O  tratamento  do  tétano  é  baseado  na  administração  de  relaxantes 

musculares, na eliminação da infecção por meio de antibióticos e, quando o foco da 

infecção está evidente, na cura da lesão (SMITH, 2006). A penicilina é um antibiótico 

indicado no tratamento do tétano e tem o intuito de destruir a forma vegetativa do C. 

tetani (WEINSTEIN,  2010).  Além  disso,  é  importante  a  neutralização  da  toxina 

tetânica ainda circulante por meio da aplicação de soro antitetânico, recuperação e 

manutenção  do  balanço  hidroeletrolítico  e  um  local  confortável  e  quieto  para  a 



recuperação do animal (SMITH, 2006). No presente caso, o tratamento foi feito com 

fluidoterapia, acepromazina (miorrelaxante), penicilina benzatina e soro antitetânico, 

mas o animal foi eutanasiado por não apresentar melhora do quadro clínico.

O curso clínico e o prognóstico dependem do estado imunológico do animal e 

da vacinação prévia, da dose de inoculação da toxina e da duração e disponibilidade 

de tratamento  (GREEN et  al.,  1994).  Embora  no  presente  caso,  os  tratamentos 

terapêutico  e  de  suporte  tenham  sido  feitos  de  forma  intensiva,  a  doença 

apresentava-se em fase avançada e, além disso, o estado imunológico do animal 

era desconhecido.

Reichmann e colaboradores (2008) confirmaram, através de um estudo, que o 

decúbito  prolongado  é  um  fator  de  prognóstico  desfavorável  e  indicativo  de 

eutanásia.  Equinos com boa chance de recuperação são aqueles que apresentam 

sinais clínicos moderados e que se desenvolveram ao longo de dias. Animais que 

ainda conseguem se alimentar e ingerir água têm um prognóstico melhor (PEARCE, 

1994).  O  animal  do  presente  relato  apresentava-se  em  decúbito  e  mostrava 

incapacidade  de  se  alimentar,  o  que  já  confirmava  o  prognóstico  desfavorável, 

apesar do tratamento implantado.

A vacinação sistemática de todos os equinos contra esta doença é a melhor 

forma de evitar as mortes e os gastos com tratamento (RIET-CORREA et al., 2007). 

Inicialmente duas doses devem ser administradas com intervalos de 3 a 6 semanas 

e reforço anual.  Éguas prenhes devem ser vacinadas aproximadamente um mês 

antes do parto para garantir uma adequada imunização passiva através do colostro 

(ROBINSON et al., 2009).

Conclusões

Apesar de ser uma doença antiga, o tétano ainda faz parte das doenças que 

representam alta mortalidade na espécie equina. A sua ocorrência ainda é elevada 

em áreas onde os animais não são vacinados, como o caso dos cavalos de tração 

atendidos pelo serviço. 

O  animal  do  caso  clínico  relatado  apresentava  sinais  característicos  da 

doença e chegou ao hospital em estado grave, o que dificultou o tratamento. Além 

disso,  o  prognóstico  era  desfavorável  devido  à  falta  de  imunização  ativa  e  ao 

desconhecimento acerca da imunização passiva do animal, pois o proprietário não 

sabia informar sobre o estado imune da mãe.



O  serviço  de  controle  sanitário  e  atendimento  clínico-cirúrgico  de  cavalos 

carroceiros  do  HV  da  EVZ  da  UFG  se  mostra  extremamente  importante  no 

tratamento  e  prevenção  do  tétano em equinos,  uma vez  que,  além de oferecer 

tratamento  aos  cavalos  doentes,  ainda  tem o  papel  de  orientar  os  proprietários 

quanto aos cuidados com seus animais. O Projeto já conta hoje com a doação, por 

parte  da  indústria  farmacêutica  veterinária,  de  algumas  doses  de  vacina  e  soro 

antitetânico, o que pode contribuir para reduzir o número de casos de tétano dos 

animais utilizados na tração de carroças pela população mais carente. 
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