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OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo registrar a

incidência de casos de Tétano no Estado da Paraíba entre

os anos de 2012 a 2017.

O Tétano é uma doença infecciosa aguda, não contagiosa,

causada pelas exotoxinas e neurotoxina, ambas produzidas pela

Clostridium tetani, uma bactéria bacilo Gram-positiva anaeróbio.

Bactéria identificada na forma de esporo, geralmente

encontrados nos seguintes ambientes: terra, fezes, poeira,

superfície de objetos metálicos e enferrujados. Na maioria dos

casos pode ocorrer contraturas musculares generalizada,

podendo pôr em risco a vida de um indivíduo.

INTRODUÇÃO

A incidência de casos de tétano registrado no Brasil tem queda de 44% nos

últimos 10 anos, e essa queda é atribuída à vacinação de rotina e ao reforço na

imunização dos “grupos de riscos” como trabalhadores da zona rural,

trabalhadores da construção civil e aposentados.

DISCUSSÕES

Durante o período do estudo (2012-2017), houve 39 casos de

tétano acidental relatados pelo referido banco de dados. Uma

média de 7 casos por ano foi observada nesse período. Houve

predomínio de casos do gênero masculino, correspondendo a

92% dos casos. Sobre a idade, a maioria das pessoas afetadas

se encontram na faixa etária de 20-39 anos (35,8%), seguindo

por 40-59 anos (48,7%).

RESULTADOS
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AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE TÉTANO NO ESTADO DA PARAÍBA/BRASIL NO 

PERÍODO DE 2012-2017

METODOLOGIA

O estudo se iniciou com a coleta do banco de dados do

DATASUS, relatando os incidentes de tétano no Estado da

Paraíba. Foram realizadas revisões bibliográficas em busca

de fundamentação teórico-metodológica para o

desenvolvimento do estudo, utilizando dados específicos.

E-mail para contato: wandembergneto12@outlook.com

DESENHO DO ESTUDO

Utilização do banco de dados do DATASUS.

O perfil epidemiológico da situação de tétano acidental no Estado da Paraíba

teve um declínio dos casos principalmente no ano de 2015. Essa patologia é

um grande problema de saúde pública, principalmente por se tratar de uma

doença imunoprevenível e de alta taxa de mortalidade, quando não tratada.

Portanto, é muito importante a profilaxia com vacinação antitetânica e dá

importância a diversos meios de educação em Saúde Pública, como também a

necessidade de um profissional da saúde em atendimentos diversos.

CONCLUSÃO
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Fonte: Framepool, 2018.

Gráfico 1: Incidência de Tétano no estado da Paraíba no período 2012-2017

Figura 1: Clostridium tetani


