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Introdução: O tétano é uma doença infecciosa aguda, grave e não contagiosa, causada pela 

bactéria clostridium tetani, que é encontrada na natureza nas fezes, terra, galhos de plantas 

baixas, água suja, poeira, e nos dentes de alguns animais roedores; podendo haver contagio 

através de lesões dérmicas, o que torna fundamental a imunização pela vacina dT (difteria, 

tétano) [1]. A classificação de tétano acidental ou neonatal, apresenta pior prognóstico e 

elevada mortalidade, principalmente em decorrência da falha do acompanhamento pré natal e 

da não administração de vacinas preconizadas no programa de monitoramento pre natal, como 

o esquema completo de dT e dtpA (difiteria, tétano e pertusis acelular). É uma doença 

imunoprevenivel [2]. Os sinais e sintomas são característicos, sendo o principal sinal em 

evidencia representado pelas contraturas musculares; rigidez de membros; rigidez abdominal; 

dificuldade de abrir a boca e dores nas costas e nos membros. Do ano de 2013 a 2018 foram 

registrados 1.512 casos de tétano acidental no país, onde 70% dos casos estavam no intervalo 

etário de 30 a 69 anos de idade [3]. Os casos graves de tétano torna-se indicado internação em 

unidade de terapia intensiva onde existe suporte técnico necessário ao seu manejo e das 

possíveis complicações, com conseqüente redução das seqüelas e da letalidade, havendo 

necessidade de uma equipe multiprofissional composta por médico, enfermeiro, 

fisioterapeuta, nutricionista, dentre outros [2]. Quando a equipe multiprofissional trabalha em 

conjunto, a percepção de problemas clínicos é maior, pois cada um avalia objetivamente o 

paciente abordando questões específicas de sua área de atuação [4]. Dessa forma, o presente 

trabalho se propõe a auxiliar estes profissionais nas tomadas de decisões, prevenção e 

avaliação de condutas, aprimorando o pensamento crítico-reflexivo. Isso possibilita um 

cuidado integral ao paciente, em que o enfoque não é somente a doença, mas sim de uma 

visão holística, um ser de aspecto biopsicossocial [2,4,5]. Objetivos: Relatar os cuidados 

multiprofissionais realizados em um paciente acometido por tétano, com envolvimento e 

comprometimento de alguns profissionais que atualmente encontram-se inseridos no contexto 

da terapia intensiva. Descrição da Experiência: O estudo descritivo do tipo relato de 

experiência, foi realizado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital público de 

referência em doenças infectocontagiosa na cidade de Belém-PA, no dia 01 de outubro de 

2019 durante as atividades profissionais. Os dados foram observados por meio da anamnese e 

exame físico. Realizou-se a busca ativa nas bases de dados, como por exemplo, na Biblioteca 

Virtual da Saúde, site do Ministério da Saúde para o melhor embasamento sobre a doença 

investigada respeitada todos os preceitos éticos, tendo a preocupação de não divulgar e nem 

expor dados importantes dos pacientes inseridos no contexto conforme a Resolução 580/2018 

do Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre as Normas Éticas que regulamentam a 

pesquisa envolvendo seres humanos. Resultados: Paciente, 41 anos, sexo masculino, com o 
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diagnóstico de tétano. Vítima de acidente motomobilístico com lesão extensa em couro 

cabeludo, onde caiu em uma poça de lama e lavou os seus ferimentos nessa poça. Evoluiu 

com contraturas musculares fortes e dolorosas, cefaleia, dificuldade para deglutir, falar e 

febre. Admitido na UTI, Sedado, RASS-5, Pupilas isocóricas e miotica. Apresentando trismo 

e contraturas musculares a mobilização. Traqueostomizado em ventilação mecânica. PCV. 

FIO2:50% PEEP:5 PINS:10 FR:12. Recebendo dormonid, diazepam, clopromazina, morfina e 

soro glicosado a 5% por acesso venoso central. Fez a primeira dose de penicilina G no centro 

cirúrgico, mantém sonda nasoenteral fechada e dieta zero. Diurese presente por sonda vesical 

de Foley, concentrada e volume reduzido. Evacuação ausente há dois dias. Os cuidados 

realizados pela equipe multiprofissionais foram os seguintes: médico a realização precoce de 

imunização ativa e passiva, com debridamento da lesão inoculante com menos de 6h após 

admissão na instituição e traqueostomia precoce. Realizado tratamento antimicrobiano com 

penicilina G cristalina por 7 dias. Controle de espasmos tetânicos foi realizado com infusão 

contínua de diazepam, com necessidade de doses altas até 10mg/kg/dia. Em vigência de 

sedação e analgesia adequadas, também foi necessário controle com doses de vecurônio antes 

de procedimentos e em situação de contraturas e espasmos refratários. Na fase inicial da 

doença, foi realizada hidratação vigorosa para evitar lesão renal aguda associada a 

rabdomiólise, com dosagem diária de CPK até sua normalização. Pela enfermagem foi 

realizada administração das medicações prescritas, controle da luminosidade do ambiente, 

orientando a equipe quanto a redução de barulho, realização mudança de decúbito quando 

tolerado, aplicação placa hidrocoloide extra fina na região lombo sacra, colocação de colchão 

piramidal, observação e comunicação da ocorrência de contraturas, realização de banho no 

leito, de curativo da ferida cefálica, local de entrada da bactéria, com irrigação continua com 

soro fisiológico a 0,9% e colocação de uma gaze dentro da lesão para mantê-la aberta. 

Atenção e comunicação as alterações no volume urinário e ocorrência de constipação foram 

observadas. Em relação a atuação do Fisioterapeuta, concentrou-se no manejo da ventilação 

mecânica e higiene brônquica, de modo a otimizar as trocas gasosas e mecânica ventilatória. 

A seguir, em uma fase sub aguda, a fisioterapia atuou na promoção do desmame ventilatório e 

reabilitação funcional das limitações motora, como fraqueza muscular, através de sedestação 

na beira leito e na poltrona, ortostatismo e exercícios funcionais. No que se refere a 

Odontologia, cabe ressaltar, que o tratamento dessa doença não é de competência do 

odontólogo, porém é necessário cuidar da higiene e lesões na cavidade oral, uma vez que um 

dos primeiros sintomas que o paciente apresenta é dor e rigidez dos músculos maxilares, 

provocando trismo e disfagia, que pode ocasionar lesão de língua, sendo necessário, muitas 

vezes, a utilização de protetor bucal, limpeza dentária, laserterapia e exodontias. No que se 

refere a avaliação nutricional calculado pelo índice de massa corpórea (IMC) o diagnostico 

nutricional de eutrofia pode ser observado. Iniciou-se dieta via sonda nasoenteral com 

líquidos claros para análise da tolerância, em seguida recebeu dieta normocalórica e 

normoproteica de forma contínua, realizada por bomba de infusão, recebendo cerca de 60% 

das suas necessidades calóricas e 45% de suas necessidades proteicas. Conclusão: O manejo 

do paciente com tétano é de extrema importância por ser uma doença grave que possui um 

longo período de internação e alto custo, requerendo cuidados intensivos, individualizados e 

humanizado realizado por uma equipe multiprofissional. 

 

Descritores: Tétano, Equipe multiprofissional, Cuidados crítico. 
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