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TÉTANO RECORRENTE E TÉTANO RECRUÐESCENTE (+)

Walter TAVARES (1), Luís Sérgio KEIM (2), Sylvio Rodrigues TORRES FILHO (3),
Solange Artimos de OLMIRA (3) e Márcio DIAS (3)

RESUIUO

Os Autores discutem o significado dos termos recorrência e recrudescência
e apresentam três casos (0,410/o) de tétano recorrente e dez pacientes (1,39%)

com tétano recrudescente numa casuÍstica de 719 tetânicos. Os primeiros tive-
ram a repetição da doença com inter¡,/alos de três meses, 13 anos e 20 anos. Nos
pacientes com recrudescência foi realizado o redebridamento do foco de infec-

ção sendo encontrada a permanência de pus, tecido desvitalizado ou corpo es-

tranho. Em dois pacientes a cultura do material retirado da porta de entrada
no segundo debridamento foi positiva para o bacilo tetânico. Recomendam a va-

cinação dos pacientes recuperados de tétano, a fim de evitar a recorrência. Enfa-
tizarn a importância da correta limpeza cirúrgica do foco de infecçáo na preven-

ção da recrudescência.e recomendam o redebridamento nos casos em que ela
ocorra, devido à possível permanência de condiçõos que permitam a persistência
do C. t¿tani. Discutem-se as causas de recorrência e recrudescência do tétano.

cDU 6't6.981.551

,O tétano continua a ser um sério problema
de Saúde Pública em várias regiões da Terra,
caracterizadas pelo baixo desenvolvimento. só-
cio-econômico-cultural 3,4. Em nosso paÍs, ape-
sar da notificação imprecisa dos casos, a mo-
léstia se apresenta entre as principais causas
de morbidade e mortalidade, motivada tanto pe-

los fatores sócio-econômicos como pela defi-
ciente vacinação da população 1,18'1e.

Dentre os aspectos etiopatogênicos, clínicos,
epidemiológicos, econômicos e sociais que ca-
racterizam a importância do tétano e o torna
motivo de contínuos estudos, situa-se o fato
da moléstia náo produzir imunidade 17'20. Esta
característica permite que o paciente possa ter
a repetição da doença, seja motivada pela per-
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manência do C. tetani no foco de infecção do
episódio clínico anterior, seja por reinfecção.

A terminologia empregada na literatura mé-

dica em relaçáo à repetição do quadro clínico do
tétano é, por vezes, confusa, ora recaída e reci-
diva sendo empregadas como sinônimo,s, ora co-

mo fenômenos diferentes. AIém disto, os termos
recorrência, recrudescência, recaída, recicÍiva e
reinfecção sáo empregados, sem uma conota,ção
adeqüada de seu significado2,2l'22,24, $s¡fls ¿5-

sim, torna-se necessário o estabelecimento do
significado dos termos relacionados ao reapâ-
recimento da sintomatologia tetânica em um
mesmo paciente. A fim de nos posicionarmos,
seguiremos a terminologia descrita no Dicio-
nário Enciclopédico de Medicina, de COMRIE
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& THOMSON,S, onde encontramos os seguintes
conceitos: "Recorrência - regresso dos sinto-
mas após uma remissão; repetição do quadro
de uma doença com intervâlos de remi.s,são,'.
"RecaÍda - reap,arecimento dos sintomas de
uma doença durante o período de convalescên-
cia, depois de a doença ter aparentemente ces-
sado". "Recidiva - aparecimento de uma doen-
ça num indivíduo que já sofreu dela há mais
ou menos tempo e da qual se curou. Difere
da recaída pelo fato de haver uma nova infec-
ção". "Recrudescência - agravamento da sin-
tomatologia de uma doença numa fase em que
esta ia a melhorar".

De acordo com estes conceitos, no que se
refere às doenças infecciosas, recaída e recru_
ciescência têm significado aproximad.o, relacio_
nando o retorno da sintomatologia à causa in-
fecciosa primitiva do quadro clÍnico, enquanto
que recidiva traduz o reaparecimento da doen_
ça motÌvado por novâ infecção. Recorrência en_
globa em seu significado tanto a,s rec,aÍdas co_
mo as recidivas. Ocorre que, em relaçáo ao
tétano, seu agente etiológico pode perrnanecer
em estado latente (e,sporo) por tempo mais
ou menos longo na intimidade dos tecidos s,26

e vir a elaborar as toxinas quando surgirem
condições propícias à sua vida vegetativa. Isto
torna impossÍvel, por vezes, distingüir se o re_
torno da sintomatologia se deve à primeira in_
fecçáo ou a uma reinfecção. Tal dificuldade em

car,acíerizar a origem do reaparecimento do té-
tano é enfatizada por TVARTER & col.r. que,
porisso, não crêem justificável a distinção en-
tre recaída e recidiva, e por VAKIL & cot.21
que, pelo mesmo motivo, acham fútil diferen-
ciar recaída de recorrência. No entanto, VENER
& col. zz acreditam que se possa caracterizar
as duas ocorrências tomando por base o inter-
valo de tempo entre o reaparecimento dos sin-
tomas. Estes últimos Autores definem recaída
quando este intervalo é menor de um mês e
persiste a lesão inicial, e recidiva quando o se_
gundo quadro clÍnico surge após vários meses
e o foco anterior está cicatriz.ado.

Acreditamos que, em vários pacientes, a
distinção entre recaída e recidiva seja real-
rnente difícil, pois até mesmo os critérios ci-
tados por VENER, & col. zz são criticáveis. As_
sim, em nossa casuística, observamos dois pa-
cientes que tiveram alta curados de tétano e
com aparente cicatrização do foco de infecção
e que, após um e dois meses, apresentaram si-
nais inflamatórios no foco motivador de sua
doença anterior (Tabela I). Estes pacienres
apresentaram-se clinicamente sem tétano, mas
o debridamento do local inflamado revelou a
pre,sença de corpos estranhOS, em um d.os quais
a cultura foi positiva para o C. teúani dois me_
ses após a alta do enfermo. Estes pacientes fo_
ram vacinados com duas doses de anatoxina te_
tânica o que, certamente, impediu que tivessem
a recaída do tétano.

TABELA
HUAP -- DIP - Casos curados de tétano que apresentatam coÌpo

traumatismo

O.V.T., masc. 28 anos, lavrador.
Reg. n.o t44Z

Identificação e

registro DIP

E.S.V., femin., 12 anos, domést.
Reg. n." 22I

Desta forma, segundo nosso juízo, o retor-
no das manifestações clínicas de tétano em um
paciente pode ser assim conceituado: a) Téta.
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Caso clínico

Tétano generalizado gra-
víssimo. Foco = ferida
perna c/ madeira. p.I. ?
dias; P.P. 24 h.
Alta curado

I
estranho no foco após a alta sem haver novo

Tétano generâlizado gra-
ve. Foco : ferida pé c/
bambu. P.l. ? dias; p.p.
24 h.
Alta curado

Tratamento e
evolução

s.{T - 100 000 u
IMEIV

Debridamento : pus no
foco
lnternação 36 dias
Vacinaçáo 2 doses

sAT - 100 000 u
Debridamento : pus +
bambu
Internação 29 dias
Vacinação 2 doses

Evolução após
alta

Após 2 meses: sinais in.
flamatórios foco. Debri-
damento = madeira
Cultura positiva
C. teúani

no recorrente - é o ressurgimento das manifes_
tações de tétano após a cur:a clínica. pode ser
devido a recidiva, quand.o caracteristicamente o

.q,pós 1 mês: sinâis infla.
matdrios foco
Debridamento : bambu
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indivíduo sofre nova infecção, ou recaída, quan-
do resultante da persistência do C. tetani no
foco aparentemente curado. Tal distinçáo com
freqüência é difÍcil de ser estabelecida; b) Téta-
no recrudescente - consiste no retorno âo
agravâmento das manifestações do tétano na
fase em que a doença estava melhorando. Nes-
te caso o quadro clínico é resultante da mes-
ma infecçáo, sendo devido à ação da toxina que
continua a ser produzida pelo bacilo tetânico
permanente no foco. Estes casos sáo observa-
dos mais frequentemente quando, no foco de
infecção, permanecem corpos estranhos, teci-
do desvitalizado e infecção secundária, como
mostraremos neste trabalho.

Estabelecidos estes conceitos, apresentamos
nesta comunicaçáo 13 casos de tétano recor-
rente e recrudescente observados no Serviço de
Doenças Infecciosas e Parasitárias do Hospital
Univer,sitário Antonio Pedro (DIP 

- HUAP),
da Universidade Federal Fluminense (UFF),
sendo três casos de recorrência e dez de recru-
descência. A finalidade desta comunicaçáo é a
de chamar a atenção dos clínicos para a possi.
bilidade do retorno do tétano em um mesmo
paciente e discutir as medidas para evitar tal
ocorrêncÍa.

CASUfSTICA

O tétano continua a ser unì,a das doenças
mais freqüentes no Serviço de DIP do HUAp,

muito embora venha sendo notada uma dimi-
nuição do número de casos nos últimos dois
anos, particularmente em relação ao tétano
neonatorum. No perÍodo de janeiro de 1966 a
maio de 1980 foram admitidos neste Serviço
4082 pacientes, dos quais ?19 (L7,6%) padeciam
de tétano, incluindo-se os caso,s de tétano neo-
natorum. Nesta casuística tetânica observou-se
o tétano recorrente em trës pacientes (0,4L%)i
em outros dez enfermos ocorrerâm o retorno
ou agravamento da sintomatologia em fase de
convalescência, caracterizando o tétano reÒru-
descente (1,39%).

Todos os pacientes foram internados em
enfermaria apropriada ao atendimento a este
tipo de doença, contando com pessoal médico
e de enferrnagem habilitados ao seu cuidado.
Com excessão de um paciente, forarn medicados
com antitoxina (soro antitetânico - SAT -ou gamaglobulina humana hiperimune contra-
tétano - GHT) em dose única à internação, re-
cebendo, ainda, medicamentos miorrelaxantes e
sedativos, penicilina, traqueotomia se necessá-
rio e cuidados gerais. Par,a a caracterização da
gravidade foi seguida a classificaçáo de MOLLA-
RET & col., modificada por TAVARES 18.

Na Tabela II apresentamos âs caracterís-
ticas clÍnÍcas e evolutivas dos pacientes com
tétano recorrente.

O caso número um tratava-se de paciente
rnasculino internado em outro Serviço três me-

1 - J.O.G., masc., 30 anos, ser.
vente. Reg. n.o 4?

Identificâção e
registro DIP

2 - C.S., femin., 56 anos, do-
méstica. Reg. n.o 412

3 - E.E., femin., 67 anos, do.
méstica. Reg. n.o 446

TABELA II
HU.{P - DIP - Tétano recorrente

Tétano generalizado benigno. SAT - 100 000 U
Foco atual não detetminado. IM e IV
P.I. desconhecido Intetnaçáo 15 dias

.A.lta curado

Caso clínico

ses antes, com quadro de tétano grave relacio-
nado com ferimento por prego no pé esquer-
do. Recuperado, teve alta sem receber vacina.

Tétano generalizado benigno.
Foco atual felìda contusâ joe-
lho. P.I. d..dias

Tétano genpralizado benigno.
Foco atual não dete¡minado.
P.I. desconhecido

Dose antitoxina
e evolução

sAT - 100 000 u
IMeIV

Internâção 24 dias
Alta curada

História pregressa

Tétano
antes.

sAT - 80 000 u
IMeIV

Internagão I dias
AIta curada

generalizado 3 meses
Foco : ferida ptego

ção antitetânica. Voltou a intemar-se com ma-
nifestações de tétano benigno, não sendo de-

terminado novo foco de infecção. Não havia
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Tétano generalizado 20 anos
antes. Foco ignomdo

Tétano generalizado 13 anos
antes. Foco ignorado
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quaiquer sinai inflamatório ou, mesmo, cicatriz
cietectável em decorrência do primeiro foco.
As pacientes números dois e três relatavam
quadro clÍnico de tétano 20 anos e 13 anos
antes, respectivamente. Não se recordavam dos
possíveis focos motivadores de suas doenças
anteriores, devido ao longo tempo decorrido
entre o episódio passado e o atual, À interna-
ção, ambas evoluiram com tétano benigno, em
uma (caso n." 2) relacionado a ferida contusa
no joelho, não se determinando o foco de in-
fecção na outra. Os três pacientes foram me-
dicados, tendo alta curados e recebendo ade-
quada vacinação antitetânica.

Na Tabela III apresentamos os dados cIí-
nicos e evolutivos dos pacientes com tétano re-
crudescente. Com excessáo do caso número dois,
tratavam-se de pacientes que na vigência da in-
volução da doença, com progressiva melhora do
quadro clínico, caracterizada pela regressáo
ou diminuição das contratura.s paroxísticas e
hipertonia muscular, tiveram o reagravamento
da sintomatologia tetânica. Em tempo variá-
vel de acordo com o caso, ocorreram o retor-
no ou intensificação dos espasmos e hipertonia
muscular, catactetizando a recrudescência. O
caso número dois foi incluído nesta casuística,
embora não tenha constituído uma recrudescên-
cia típica, devido a ter mantido a hipertonia
muscular e os espasmos por tempo anormal-
mente longo após o início da terapêutica. O
material colhido no foco de infecção 22 dias
após a internação revelou a presença do C. te-
úani à cultura em anaerobiose.

,Em nove dos pacientes com tétano recru-
descer¡te a provável porta de entrada pode ser
estabelecida, resultando de cárie e abscesso den_
tário (caso n." 10), traumatismo contuso (ca-
so n." 2) ou ferimentos com madeira (casos
n." 1,5 e B), espinho (câsos n..3 e 4), pe-
dra (qaso n.. 7) e osso (caso n." 6). com
excessão do caso n." 10, estes pacientes tiveram
o foco de infecção debridado ao início do tra-
tamento, encontrando-se tecido desvitalizado e
pus em todos eles e retirando-se corpos estra_
nhos em três casos n.. 4, b e B). A paciente d.e
número 10 apresentava como provável porta de
entrada infecção dentária, náo send.o realizado
o debridamento inÍcial devido ao intenso tris-
mo. Esta paciente não recebeu antitoxina por
,ser hipersensÍvel ao SAT e não se dispor, na
ocasião, da imunoglobulina específica d.e ori-
gem humana. Medicada como os demais. es¡a
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paciente 4presentou notável melhora clínica ini-
cial, com regressão dos espasmos e iniciando a
cleambulação no 10." dia após a internaçã,o. Vol-
tou a agravar-se no 13." dia, quando re¿lizou-se,
sob anestesia geral, drenagem de absce,sso den-
tário e extração dos molares infectados. Em
um paciente a porta de entrada não foi deter-
minada (ca'so n.' 9). Seis pacientes tiveram a
forma grave de tétano e quatro ,a forma gra-
víssima. Um paciente evoluiu para o óbito; os
demais se recuperaram.

Após a recrudescência, repetimos o debri-
damento do foco de infecção e, em três casos,
aplicamos nova dose de antitoxina. Em todos
os casos redebridados foi encontrado tecido des-
vitalizado no foco, acompanhado de material
purulento em cinco. Em três pacientes havia a
permanência de corpo estranho no local debri
dado anteriormente, consistindo em pedra
(fra,gmento de cimento armado) (caso n." ?),
madeira (caso n.' B) e fragmento heteró-
logo de osso (caso n.. 6). Em dois des-
tes pacientes (casos nl. 6 e 7) não se
notaram os corpos estranhos ao debridamen-
to inicial; ao terem a recrudescência, apresen-
tavam sinais inflainatórios no foco de origem,
sendo realizada radiografia da região e revelada
a presença de corpos estranho,s situados pro-
fundamente no tecido muscular, como diagnos-
ticado ,ao se proceder a nova limpeza cirúrgica
(Figs. 1, 2). A cultura para o C. teúani foi rea.
lizada com o material recolhido no redebrida-
mento de dois pacientes (casos n.. 2 e 6), sen-
do positiva em ambos.

DISCUSSÃO

O tétano recorrente é descrito por diver.
sos Autoras 2,9,t3,75,t8,2t,22,24,25 que nem sempre
diferenciam recãída de recidiva. PATEL &
MEHTA ts, estudando 200? casos de tétano em
Bombaim, na Índia, referem a ocorrência de
tétano reeorrente em 1? casos rc,84%), um dôs
quais teve três episódios da doença com inter-
valos de 10 e g semanas. VAI(IL & col.21. tam-
bém em Bombaim, numã casuÍstica de 2180
pacientes com tétano descrevem ll casos de
recorrência, um dos quais teve três vezes a
enfermidade. fnformam que em nove de seus
pacientes a porta de entrada do segundo quadro
clÍnico era diferente daquela do primeiro, sen-
do provavelmente a mesma (eczema e .otorréia
crônicas) em dois outros casos. O intervalo en-







TAV¡,RES' W.; KEIM, L. s.; TOR'RES FILHO, S. R.; OLIVEIRA, S. A. de & DIAS, M. - Tétano recorrente e tétãno
recrudescente. Rev. Inst. Med. ttop. São paulo 24:10?_115. 1982.

Identificação e
registro DIP

I - N.G.M., masc., 38 anos,
carpinteiro. Reg. n.o 149

2 - ÍI-C., masc., 27 ânos
portuário. Reg. n." tSSi

TABELA III
HUAP - DIP - Tétano recrudescente

3 - M.G.P., fem., 6 anos,
escolar. Reg. n.o 168

Tétano generalizado g¡ave.
Foco = ferida pé c/ madeita.
P.I. I dias. p.p. 24 h. In-
ternação 20 diâs
Evolução p/ cura

Caso clÍnico

4 - G.L.N., masc.,
lavrado¡. Reg.

Tétano generalizado gravÍssi-
mo. Foco = fetida contusa
pé e joelho. P.L g dias. p.p.
48 h. Internação 35 dias.
Evolução p/ cura

Dose antitoxina e

debridamento foco

Tétano generalizado gravíssi- S.{T - 60 000 U
mo. ¡'oco = ferida pé c/ I.M.
espinho. P.L 3 dias. p.p. pus + Tecido desvi.
24 h- Intemação 48 dias. talizado no foco .

Evolução p/ cura

5 - A.L.S., masc., 35 anos,
pedreiro. neg. n.' 3105

s.aT - '80 000 u
I.M..

Pus + Tecido desvi-
talizado no foco

19 anos,
n.o 2080

Tétano generalizado gravíssi- GIIHT - f0 000 U
mo. Foco : ferida pé c/ LM.
espinho. P.I. 5 dias. p.p. pus .+ espinho no
16 h. fnternaqão 41 ciias. foco
Evolução p/ cura

6 - 4.S., masc.,
operário. Reg.

sAT - 100 000 u
I.M. e I.V.

Pus + Tecido desvi.
talizado no foco

Melhora clínica,ihicial. Re-
torno espasmos no 10." diâ
após início trâtamento. Re-
debridamento: Tec. desvit.

Tétano genetalizado grave.
Foco : ferida face c/ bambu.
P.I. 5 dias. P.P. 3 dias. In-
ternaçáo 19 dias.
Evolução p/ cura

Evolução

22 anos,
n.o 353?

7 - A.L.L., masc., 15 anos
escolar. Reg. n." 30?

Manutenção hipertonia mus-
cular e espasmos até 22." dia
inÍcio tratamento. Redebri-
damento: Tec. desvit. Cultu-
ra positiva C. tetani.

Tétano generalizado grave.
Foco : ferida pé fragmento
osso. P.I. ? dias. P.P. 6 dias.
Internação 18 dias.
Evolução p/ cura

I - A.P.J., fem., 28 anos
doméstica. neg. n." tOZ2

Melhora clínica inicial. Re-
torno espasmos no 12." dia
após início tratamento. Re-
debridamento: Pus + Tec.
desvit.

SAT - 10 OOO U
I.M.

Tecido desvitalizado
+ bambu no foco

I - 4.P., masc., 29 anos
borracheiro. Reg. n.;
4028

Tétano generalizado g¡ave.
Foco : ferida pé pedra. p.I.
9 dias. P.P. 48 h. Internação
26 dias
Evolução p/ cuta

Melhora clÍnica iniciâI. In-
tensificação espasmos no 20.-
dia após início tratamento.
Redebridamento: pus + tec.
desvit. Nova dose imunoglo-
bulina.

10 - M.L.T., fem., 2? anos,
doméstica. Reg. n.o 1596

SAT - 10 00q U Melhora clínica iniciâI. rn-
I.M. tensificação hipertonia fz.o

Pus + Tecido desvi- dia após inÍcio tratamento.
talizado no foco Redebridamento: tec. desvit.

+ fragmento osso. Nova do_
se GHHT. Cultura osso po-
sitiva C, tetani

Tétano generalizado grave.
Foco : ferida perna c/ ma-
deira. P.L 15 dias. P.P. 48 h.
Internação 20 dias.
Evolução p/ cura

Melhorâ cIínica inicial. Re-
torno espasmos no 6.0 dia
após início tratamento. Re-
debridamento: Tec. desvit.

Tétano generalizado grave. GHHT - 5 000 U
¡'oco indeterminado. P.P. 3 I.M.
dias. Internação 33 dias.
Evo1ução p/ cura

sAT - 100 000 u
I.M. e I.V.

Pus + Tecido desvi.
talizado no foco

Tétano generalizado gravíssi-
mo. Foco : dentário. P.I. ?

P.P. 48 h. Internaçáo 29 dias.
Evolução p/ óbito

sAT - 30 000 u
I.M.

Tecido desvitalizado
+ madeira no foco

Melhora clÍnica inicial.
torno espasmos no 7,o

após inÍcio tratamento.
debridamento: pus +
desvit. + pedra

Melhora clínica inicial. fn-
tensificação espasmos no ?.o
dia após inÍcio tratamento.
RedebÌidamento: tec. desvit.
+ fragmento madei¡a.

Não ¡ecebeu antitoxi-
na: alergia ao SAT,
Não debridou inicial.
mente (dente)

Re'
dia
Re-

tec.

Melhola clÍnica inicial. Re-
torno espasmos no 15.. dia
após inÍcio tratamento. No-
va dose imunoglob.

Meltlora clÍnica inicial. Re-
torno espasmos no 13.o dia
âpós início tratamento. Ðe-
bridamento: extrâção dentá-
ria + pus :
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tinua a ser produzida no foco de infecção. Tal
ocorrência é pos,sÍvel mesmo em pacientes me-
dicados com soro antitetânico ou gamaglobu-
lina humana hiperimune contra tétano, o que
é explicado pelâ eliminação, esgotamento ou
diminuição do nível circulante da antitoxina
administrad,a na terapêutica. Embora o valor
do debridamento do foco na recuperação dos
tetânico,s seja questionado por Autores como
LAVERGNE & col. 1t e NINA 1a. os achados
deste trabalho sáo demonstrativos de que a
recrudescência é freqüente quando, no foco
de infecção, permanece corpos estranhos, teci
oo desvitalizado e infecçáo secundária, condi-
çóes que permitem a persistência do bacilo te-
iânico em sua forma vegetativa, produtora de
toxina. Sendo assim, verifica-se a importância
do debridamento correto, quando possível, da
porta de entrada nos pacientes com tétano, a
fim de evitarem-se âs recaÍdas e recrudescên-
cia,s. Naqueles enfermos que porventura venham
a apresentar recrudescência ou manutenção de
espasmos por tempo prolongado é recomendá-
vel a revi,são cirúrgica do foco de infecçáo.
Esta conduta náo tem indicaçáo em determi-
nados tipos de foco, especialmente o uterino e
cinirgico, cujo prognóstico do caso pode ser
agravado pelo vulto do ato cirúrgico, conforme
discutido por VERONESI zz e TAVARES 18. Jus-
tifica-se, porém, nos casos de ferimentos, foco
dentário e umbilical, neste caso extirpando-se
o coto umbilical mumificado, se ainda presen-
te. O debridamento do foco é também reco-
mendado por outros Autores, entre os quais
VERONESI 23, LAHA & col. r0 e CHRISTIE s.

Em conclusão, verifica-se a necessidade da
imunização ativa dos pacientes com tétano, a
fim de evitar a recorrência da doença. Na tera-
pêutica, a limpeza cirúrgica do foco de infec-
çáo, quando po,ssível, é d.e fundamental impor-
tância para prevenir a recrudescência, e, quan-
do esta ocorre, o foco deve ser redebridado de-
vido à possível permánência de condições que
faciljtem a persistência do C. tetani.

SUMMARY

Recurrent and Recrudescent Tetanus

The Authors present B cases e.4I%) of re-
current tetanus and 10 patients (1.89%) with re-
crudescence of qymptoms among ?1g cases of
tetanus. Recurrent,tetanus occurred with. time

LLI,

interval of 3 months, 13 years and 20 years. A
new surgical toilet of site of injurv in recru-
descent tetanus has shown the presence of pus,
dead tissue and foreing body. C. tetani was
found in the material of the portal of entry of
2 of the,se cases. The Authors recommend the
need for active immunization of patients with
tetanus after recovery to avoid recurrence. The
importance of correct wound surgery in the
prevention of recrudescent tetânus is em,ohasiz-
ed. Those patients with recrudescence of symp_
toms must have a new d.ebridement of their
portal of entry since there may persist condi-
tions for the per,sistence of tetanus bacillus.
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