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A doença de Chagas é uma zoonose parasitária negligenciada causada pelo           
protozoário flagelado Trypanosoma cruzi, que infecta uma larga variedade de          
mamíferos silvestres e domésticos, tendo como vetores várias espécies de          
triatomíneos. Estudos realizados no Brasil têm apontado o cão doméstico como           
animal sentinela na epidemiologia da doença, sobretudo em áreas rurais. Ainda           
que o Estado do Maranhão não seja considerado, atualmente, uma área           
endêmica para a doença de Chagas, na capital São Luís existe           
comprovadamente um ciclo domiciliar associado ao rato doméstico e um ciclo           
silvestre mantido por didelfídeos. A área Itaqui Bacanga, situada na capital           
maranhense, apresenta condições que favorecem a manutenção de ciclos de          
transmissão de T. cruzi, como: áreas de mata, com palmeiras e açaizeiros,            
acúmulo de lixo e matéria orgânica, degradação ambiental, residências de          
baixo padrão e de construção inacabada. Além disso, moradores da região           
relatam a presença de triatomíneos, além da presença de animais          
sinantrópicos no intra e peridomicílio.Investigar a ocorrência de T. cruzi em           
cães domiciliados da área Itaqui Bacanga, São Luís, Maranhão.Foram         
coletadas 100 amostras sanguíneas de cães domiciliados, machos e fêmeas,          
com idade acima de 6 meses, excluindo-se animais errantes e fêmeas com            
gestação avançada. A partir dessas amostras, foram confeccionados        
esfregaços de sangue a fresco, que foram posteriormente corados e lidos em            
microscópio óptico. Para sorologia, foram procedidas reações de        
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imunofluorescência indireta (RIFI), no ponto de corte 1:40. E para detecção           
molecular, fragmentos de 330pb de DNA cinetoplástico (kDNA) de T. cruzi           
foram amplificados por meio de reações em cadeia pela polimerase (PCR). Dos            
100 animais amostrados, 52 (52%) eram machos e 48 (48%) eram fêmeas, 24             
(24%) tinham idade entre 6 meses e um ano e 76 (76%) tinham acima de um                
ano de idade. Nos esfregaços sanguíneos não foram encontradas formas          
sugestivas do parasita. Na RIFI, 51 (51,0%) foram reativos, na PCR, foram            
identificadas 9 (9,0%) amostras positivas, e 6 (6,0%) animais foram positivos           
em ambas as técnicas.Esses resultados inferem o contato dos cães com T.            
cruzi, configurando quadros tanto de infecção recente, quanto de infecção em           
fase crônica ou de memória imunológica. Como pioneiro, o presente estudo           
sinaliza a ocorrência do parasita em cães na área Itaqui Bacanga, e dessa             
forma, indica a necessidade de vigilância epidemiológica para a doença de           
Chagas em humanos nessa região, uma vez que os cães já são considerados             
animais sentinelas em áreas endêmicas. 
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