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A doença de Chagas (DC) causada por Trypanosoma cruzi, tem como principal 
reservatório doméstico o cão. Na zona rural, esses animais permeiam o 
peridomicílio e podem transportar triatomíneos em seus pêlos levando-os às 
residências, onde encontram condições ideais para sua sobrevivência e 
desenvolvimento. Assim, objetivou-se investigar a associação entre cães 
soropositivos e a presença de vetores. A pesquisa foi realizada em 11 
comunidades rurais do Município de Mossoró, Rio Grande do Norte. Os dados 
foram obtidos a partir do preenchimento de uma ficha de identificação dos cães 
sabidamente soropositivos e os locais de captura de vetores nas comunidades 
rurais, pelos proprietários dos animais. Para análise foi utilizado o software 
estatístico SPSS 21.0, obtendo-se oddsratio (OR), e significância através do 
teste do Qui-Quadrado para p<0,05. Na associação entre a soropositividade de 
cães com a presença de triatomíneos obteve-se OR de 0,225, IC entre 0,03 – 
1,78 (p = 0,194), com relação a associação da soropositividade de cães com o 
sexo: nas fêmeas OR 2,05, IC entre 084 – 4,98 (p = 0,123) e nos machos OR 
0,688, IC entre 0,25 – 1,84 (p = 0,631). Sobre a função dos cães: companhia 
OR de 2,10, IC entre 0,87 – 5,07 (p = 0,146), guarda OR de 0,67, IC entre0,28 
– 1,62(p = 0,519) e caça OR de 1,03, IC de 0,31 – 3,38 (p = 1,0). Com relação 
a associação com cães criados com gatos ou outros cães o OR foi 2,91, IC 
entre 0,814 – 10,44 (p = 0,147), cães que tem animais de produção como 
contactantes o OR foi 2,91, IC entre 0,814– 10,44 (p = 0,147) e sobre aqueles 
com contato com animais silvestres OR 1,102 e IC entre 0,28 – 4,24 (p = 1). 
Pode-se concluir que não houve associação entre os cães soropositivos com a 
presença de vetores e tampouco com características inerentes ao cão ou ao 
ambiente, mas que a soropositividade implica na manutenção da doença entre 
animais presentes em área domiciliar, o que potencializa o risco de 
transmissão da doença para seres humanos. 
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