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COVID-19 e SARS-CoV-2 no esgoto
• Doença-SRAG: febre, dor de cabeça, náusea, 

falta de ar, cansaço...

• SARS-CoV-2, família SARSCoV (2002, Hong Kong) 

MERS-CoV (2012, Arabia Saudita).

• Transmissao (vírus respiratório): contato proximo, 
tosse, espirro, goticulas (pv), aerossóis.

• Transmissao feco-oral ?  Não !

• Wu et al. (2020) vírus nas fezes pacientes- até 5 wk

Virus cultivado a partir das fezes (Wang et al. 
2020, Xiao et al. 2020, Y. Zhang et al. 2020) e urina
(Sun et al. 2020). 

• Não viável e infectivo a partir de esgoto (Rimoldi et 

al., 2020) e água de rio. Improvavel contaminação a 
partir do esgoto (Medema et al., 2020).

Fonte: Woefel, 2020, Nature)

Fonte: Viralzone 2020



–Fezes e urina excretadas diariamente (marcadores químicos e
biológicos), fornecem informações sobre saúde

–Esgoto = amostra de fezes e urina do conjunto da população

–A testagem do esgoto possibilita o diagnóstico de toda a
comunidade

–Abordagem antiga, vírus poliomielite no esgoto (Paul, Trask, Gard
1941)

–WBE, util para detecção precoce da doença, esclarecimento de
surtos e informação da eficácia de intervenções de saúde publica;

–Demonstrado para vírus entéricos, como norovirus, virus da hepatite
A e poliovirus (Hellmér et al. 2014; Asghar et al., 2014;Teixeira et al.
2017; Miagostovich et al. 2014).

Monitoramento do esgoto como ferramenta de 
vigilância epidemiológica (WBE)



=   No. Infected people
Viral load in sewage

Viral load of 1 person

Medema et al. (2020)
SARS-CoV-2 conc:  103 to 107 GC/g feces (Woefel et al., Nature, 2020)

SARS-CoV-2 no esgoto- Monitoramento Epidemiológico

• Randazzo et al., 2020 , 12 to 14d before , 1st confirmed case
• Wuertzer et al., 2020

• Medema et al., 2020, 6 days before 1st reported case

-Testagem Indireta da População

-Verificar tendências da circulação do vírus

-REAL prevalência da COVID 19:

(Sintomáticos e assintomáticos)

-Alerta precoce



• Casos mundo: 63.919.157 (01/12)
• Mortes: 6.344.345
• Brazil 3a posição: 
• 6.344.345 (casos); 173.229 (mortes)

• Testagem clínica limitada  
(Worldometers, 2020): EUA 
(588.319/1 M), Brasil (102.726),  
Russia (525.867)

• Estimar o N. de infectados e verificar 
a circulação do vírus em diferentes 
regiões = complementar e direcionar 
ações da secretaria de saúde  evitar a 
disseminação do vírus

WBE- Importância para o Brasil



Monitoramento do novo 
coronavirus em amostras de 

esgoto de BH e parte 
Contagem



Biólogos:
Microbiologia
Biologia molecular
Virologia



24 pontos 
17 sub, 4 ETEs, 
1 H, 2 calhas

Sampling points • 17 points in the sewer networks (different HVI)
• Composite samples (4 h) morning (10 L, 24

cycles)
• Influent and effluent of STPs Arrudas e Onça

Sewersheds (24 h composite samples)



Example 2: SARS-CoV-2 in sewage - METHODS

• Sewage sample volume: 30 to 150 mL
• pH, addition of MgCL2 (2.5M) and acetic acid (pH 3.5 

– 3.0)

• Filtration through electronegative membrane (0,45 
µm- HAWP04700-Millipore)

• Direct extraction of viral RNA from the membrane 
with kit All Prep power Viral DNA/RNA (Qiagen)

• Detection and quantification via RT-qPCR (TaqMan 
probe) using CDC 2019 protocol (N1 and N2 assays)

• Positive, negative controls and Standard curve 
• Threshold- Ct > 40 Negative, Ct < 40 positive

• Adapted from Symonds et al., 2014; Ahmed et al., 
2015, 2020





Dashboard- https://bit.ly/dashboard_covid_esgotos

https://bit.ly/dashboard_covid_esgotos


Dashboard- https://bit.ly/dashboard_covid_esgotos

https://bit.ly/dashboard_covid_esgotos


CONCLUSÕES
• RNA SARS-CoV-2 no esgoto: circulação do vírus na comunidade e estimar a

prevalência da COVID-19 em diferentes locais (testagem clínica é <<<<<)

• Alerta precoçe (Early warning) para novo recrudescimento da epidemia

• Monitoramento regionalizado: distribuição espacial e temporal da COVID-19
→ regiões com diferentes IVS em estágios distintos da curva epidêmica (SOB-5,
SBO-7, SBO-8, SBO-9, etc), demandando ações da SMS.

• Atuação do Biólogo em pesquisa/prestação de serviços de Monitoramento de
qualidade água, quantificação de patógenos (e indicadores) em amostras
ambientais, identificação e sequenciamento dos patógenos.

• Atuação do biólogo em labs de testes diagnósticos de COVID-19: UFMG
coordena a REDE COVID-19 e credenciada pela FUNED (como labs parceiros)=
AMPLIAR capacidade de realização testes Diagnósticos.
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