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NOME: _______________________________________________________________TURMA:_______ 

 

O perigo do tétano 

Já diziam os antigos: "se pisar no prego enferrujado vai pegar tétano". Mas afinal o que é 

tétano? 

O tétano é uma doença letal causada por uma bactéria chamada Clostridium tetani. Mas 

não são apenas acidentes com pregos enferrujados que podem causar uma infecção pela 

bactéria do tétano. As formas resistentes (esporos) dessas bactérias são encontradas nas fezes 

de animais, na terra, nas plantas e em objetos. Portanto, basta perfurar a pele com qualquer 

objeto (prego, espinho, pedra, mordedura de animal etc.) para que as bactérias presentes no 

ambiente possam entrar. Como elas são sensíveis ao gás oxigênio, ferimentos mais profundos 

têm maior risco de serem infectados. 

Dentro do nosso organismo, as bactérias do tétano produzem uma toxina que afeta o 

sistema nervoso central, causando contratura muscular generalizada e rigidez muscular 

progressiva. Quando é afetado o diafragma (um importante músculo respiratório) ocorre 

insuficiência respiratória levando à morte. Os espasmos musculares podem ser tão fortes a ponto 

de causarem fraturas de ossos longos como os das pernas e braços. 

O tétano é uma doença com elevada taxa de mortalidade, mas que é facilmente prevenida 

por meio da vacinação. Além disso, todo ferimento tem que ser higienizado com muita água e 

sabão.  

As vacinas antitetânicas são compostas pela toxina tetânica inativada que atua como 

antígeno, ou seja, estimula a produção de anticorpos contra a toxina. Portanto, não há risco de 

desenvolver tétano por meio de vacinação. 

O esquema de vacinação contra o tétano começa antes do primeiro ano de vida. Depois a 

imunização acontece a cada dez anos, pelo resto da vida. Ou seja, mesmo adulto ainda há a 

necessidade de ser vacinado contra o tétano. 

O tétano neonatal acomete o recém-nascido, nos primeiros 28 dias de vida, tendo como 

sintomas iniciais a dificuldade de mamar, irritabilidade e choro constante. A infecção ocorre pela 

contaminação do coto umbilical com os esporos da bactéria do tétano. O tratamento do tétano 

neonatal deve ser em ambiente hospitalar com medicamentos adequados.  

Para prevenir o tétano neonatal é importante a mãe ter o esquema completo com a vacina 

antitetânica, cuidados higiênicos e adequados durante o parto e com o coto umbilical. Os 

anticorpos maternos produzidos por meio da vacinação são transferidos da mãe para o feto pela 

placenta, sendo que essa imunidade é temporária. Portanto, é imprescindível que após o 

nascimento a criança seja vacinada de acordo com o esquema proposto pelo Ministério da 

Saúde.  



Para aprofundar o assunto: 

 Vídeo: Tétano: causas, sintomas e prevenção - https://www.youtube.com/watch?v=BoHVWw3NZAM  

 Texto e áudio: https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/tetano/ 

 Esquema de vacinação: 

https://saude.es.gov.br/Media/sesa/Imuniza%C3%A7%C3%A3o/Calendario%20Nacional%20de%20Vacin

acao%20-%202020.pdf 

 

Exercícios 

1. Qual o agente causador do tétano? 

(   ) vírus            (   ) bactéria            (   ) protozoário        (    ) fungo 

 

2. O agente causador do tétano pertence a qual reino? 

(   ) Monera        (   ) Protoctista        (    ) Fungi         (    ) Plantae      (    ) Animalia 

 

3. Qual o nome científico do agente causador do tétano? Atenção às regras para escrever nomes 

científicos. _______________________________________ 

 

4. Por que o tétano é uma doença a ser temida? 

 

5. Como o tétano pode ser prevenido? 

 

 6. Além da vacina, o que é importante fazer quando perfuramos a pele? 

 

7. Qual o antígeno presente na vacina antitetânica que confere proteção ao tétano? 

 

8. De que maneira a vacina antitetânica produz imunidade no indivíduo?  

 

9.  Por que é importante a gestante ser vacinada contra o tétano? 

 

10. É comum as pessoas usarem água oxigenada para limparem ferimentos. A água oxigenada 

(H2O2), quando em contato com a ferida aberta, é decomposta em água (H2O) e gás oxigênio 

(O2). Explique como essa prática pode auxiliar o combate das bactérias do tétano. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BoHVWw3NZAM
https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/tetano/
https://saude.es.gov.br/Media/sesa/Imuniza%C3%A7%C3%A3o/Calendario%20Nacional%20de%20Vacinacao%20-%202020.pdf
https://saude.es.gov.br/Media/sesa/Imuniza%C3%A7%C3%A3o/Calendario%20Nacional%20de%20Vacinacao%20-%202020.pdf

