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A peste doença bacteriana causada pela Yersinia pestis é uma zoonose primária 
de roedores que afeta os humanos e outros mamíferos. Os cães, predadores dos 
roedores hospedeiros/reservatórios, se contaminam pelas picadas de pulgas ou 
pela ingestão de animais infectados, desenvolvem em geral um quadro clinico 
brando com sintomas moderados, recuperam-se sem tratamento e produzem 
anticorpos antipestosos detectáveis por vários meses. O monitoramento dos cães 
e outros carnívoros é o método mais eficiente de vigilância da peste e foi estimado 
que a amostragem de alguns poucos cães equivale a amostragem de centenas de 
roedores. Nosso objetivo foi avaliar a atividade da zoonose nas áreas focais do 
Estado de Pernambuco através de análises sorológicas em cães. 25.892 amostras 
(2012= 7.699; 2013= 8.204; 2014= 7.485; 2015= 2.504) coletadas pelas equipes 
dos programas de vigilância municipais foram analisadas pela técnica de 
Hemaglutinação (HA) para detecção de anticorpos específicos contra o antígeno 
F1 da Y. pestis. Destas, sete foram positivas com títulos de 1/16 (2), 1/32 (3) e 1/64 
(2) provenientes das três áreas pestígenas do Estado: Chapada do Araripe (Bodocó 
e Araripina), Triunfo (Carnaubeira da Penha e Triunfo) Borborema (Belo Jardim e 
Tacaimbó). Na natureza o tempo de exposição dos cães ao antígeno não é 
conhecido, admite-se que grande número de animais positivos com altos títulos de 
anticorpos indica atividade pestosa recente na área. No Nordeste do Brasil apesar 
dos cães serem parasitados por várias espécies de pulgas, inclusive as mais 
comuns dos humanos e dos roedores, não há evidência de transmissão da infecção 
aos humanos pelos cães nem suas pulgas. Entretanto o número da casos humanos 
associados aos cães tem aumentado nas áreas focais de países como a China e 
Estados Unidos (EUA). Esses resultados confirmam a importância do 
monitoramento contínuo da zoonose nas áreas focais do Estado. 
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