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INTRODUÇÃO: Tétano acidental é uma doença infecciosa não contagiosa,         

ocasionada pela ação de exotoxinas produzidas pela bactéria Clostridium tetani         

sob mecanismo de anaerobiose, comumente encontrada no solo sob a forma de           

esporo. Em geral a infecção é adquirida por intermédio do contato com uma fonte              

contaminadora, comumente associada ao ambiente; logo, os animais podem         

contribuir na transmissão do patógeno. O principal meio de contaminação desta           

doença é através do solo, pelo contato com esporos. Esse agente bacteriano            

comumente se instala de forma transitória no intestino dos vertebrados, e estes            

auxiliam na propagação do agente no solo, por intermédio das fezes. Entretanto,            

mesmo que não existam casos de infecção em animais em uma determinada região,             

a ocorrência do tétano em humanos persistirá, pela presença de indivíduos           

suscetíveis com soluções de continuidade contaminadas pelos esporos ambientais.         

No Brasil, a doença apresenta comportamento epidemiológico semelhante ao         

observado nos países subdesenvolvidos. OBJETIVO: O objetivo do presente estudo          

foi traçar um perfil epidemiológico do tétano acidental nos estados que integram a             

Amazônia Legal, no período de 2016 a 2018. METODOLOGIA: Foi realizado um            

estudo com abordagem quantitativa, derivada de dados do Sistema de Informação           
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de Agravos de Notificação (SINAN) no período de 2016 a 2018. As variáveis             

analisadas foram notificações por estado, zona de residência, evolução dos casos,           

quantitativo por gênero. A análise dos dados foi realizada por meio do software Excel              

(Microsoft®). Os dados secundários obtidos foram utilizados em acordo com o           

estabelecido pela Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e não           

abrange informações que possam identificar os indivíduos registrados no sistema.          

RESULTADOS: No período estudado, o Brasil registrou 650 casos de tétano           

acidental, em que 25,1% (163/650) destes corresponderam aos estados da          

Amazônia Legal. Os anos com maior ocorrência foram 2017 e 2018 com 35,6%             

(58/163) de casos cada. Os estados mais prevalentes foram Pará (33,1% - 54/136),             

Maranhão (23,9% - 39/163) e Mato Grosso (20,9% - 34/163), em ordem de             

importância. A zona de residência com valor mais expressivo foi a urbana (65,6% -              

107/163), seguido da rural (28,8% - 47/163). Já o gênero mais acometido foi o              

masculino (84,7% - 138/163). Quanto a evolução da doença, os casos de cura             

(43,6% - 73/163) e óbito por agravo notificado (46,0% - 75) foram os mais              

recorrentes. CONCLUSÃO: Diante dos dados apresentados, conclui-se a Amazônia         

Legal concentra 25,1% dos casos de tétano acidental do país, no período            

supracitado e que, o maior percentual pertence ao estado do Pará. Ademais, a             

região urbana, o óbito por agravo notificado e o gênero masculino são as variáveis              

de maior prevalência no perfil epidemiológico da afecção posta em tela.  
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