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Cães comunitários podem atuar como sentinelas da saúde ambiental onde residem, 
mas também como reservatórios de patógenos como a Leptospira spp. Objetivou-
se avaliar a exposição de cães comunitários à Leptospira spp. em áreas públicas 
com grande circulação de pessoas de Curitiba-PR, área endêmica de leptospirose. 
Amostras de soro de 26 cães comunitários residentes em terminais de ônibus 
urbanos e parques públicos de Curitiba foram coletadas no período de fevereiro a 
agosto de 2014 para realização do teste de soroaglutinação microscópica (SAM), 
sendo testadas para doze sorovares de Leptospira spp. Considerou-se reagente 
amostras com títulos ≥ 100. Procedeu-se a recoleta de soro dos animais reagentes 
em fevereiro de 2016 para repetição da SAM. Também foi aplicado um questionário 
epidemiológico ao mantenedor dos animais nas duas ocasiões de coleta. Para 
análise estatística utilizou-se o software Epi Info versão 7.1. Das 26 amostras 
analisadas, 6 (23,1%) foram reagentes para Leptospira spp., todas para o sorovar 
Grippotyphosa, com títulos entre 100 e 3200. A repetição do acesso foi possível 
apenas em 4/6 (66,7%) cães, sendo todos novamente reagentes para o sorovar 
Grippotyphosa, com títulos entre 100 e 200, indicando a exposição constante 
destes animais à bactéria. Não houve associação estatística (p > 0,05) entre o 
resultado positivo na SAM e as variáveis do questionário epidemiológico, fato que 
pode ser explicado pelo baixo número de amostras analisadas. Conclui-se que os 
cães comunitários de Curitiba apresentam uma baixa prevalência de anticorpos 
anti-Leptospira spp. sorovar Grippotyphosa, entretanto permanecem 
constantemente expostos. O monitoramento sorológico de cães comunitários em 
áreas públicas pode ser utilizado como alternativa para a vigilância da leptospirose, 
já que estes animais compartilham o mesmo ambiente com elevado número de 
pessoas diariamente, podendo refletir o risco de exposição humana. 
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