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Resumo 
 
 

Silva LZ. Ocorrência e caracterização de Salmonella Não Tifóide em esgotos 
brutos e águas superficiais da Região Metropolitana de São Paulo 
[dissertação de mestrado]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo; 2015. 

 

Salmonella Não Tifóide (SNT) é um dos patógenos que mais causam 

gastroenterite, representando um problema de saúde pública em todo o 

mundo. Portanto, a presença de SNT em matrizes ambientais como águas 

superficiais e esgotos tem sido alvo de pesquisas em todo o mundo. Os 

objetivos deste estudo foram quantificar e caracterizar SNT em amostras de 

águas superficiais e esgotos brutos da Região Metropolitana de São Paulo 

(RMSP). Foram coletadas amostras, quinzenalmente, no ponto de captação 

de água para o abastecimento público da represa Guarapiranga e do 

manancial São Lourenço, assim como de esgotos brutos das cidades de 

Taboão da Serra e São Lourenço da Serra. A quantificação de SNT foi 

realizada pela técnica do Número Mais Provável (NMP). A caracterização 

dos isolados (identificação do sorotipo e potencial patogênico) foi realizada 

pela técnica de Reação em Cadeia da Polimerase (Polimerase Chain 

Reaction - PCR), com quatro conjuntos de iniciadores, contemplando 

marcadores genéticos consolidados (fliC, invA e spvC) e regiões gênicas 

ainda não caracterizadas. As águas superficiais apresentaram 

concentrações que variaram de Limite de Detecção (LD <0,06473 NMP/100 

mL) a 0,67 NMP/100 mL, com frequência de 4%, enquanto nos esgotos 

brutos as concentrações foram de LD a 54,22 NMP/100 mL, com frequência 

de 54%. Foram isoladas sete cepas de amostras de águas superficiais, 

identificadas como Salmonella sp., e 499 de esgotos brutos, dentre as quais 

se identificaram nove sorotipos potencialmente patogênicos. Os sorotipos 

mais prevalentes foram Salmonella enterica subsp. enterica sor. Enteritidis e 

Salmonella enterica subsp. enterica sor. Typhimurium, que se apresentaram 

quase que exclusivamente nos meses de verão (dezembro a janeiro). Os 



 

 

dois últimos sorotipos apresentaram padrões atípicos de PCR, com regiões 

gênicas que contêm genes que expressam constituintes fimbriais e outras 

ainda não caracterizadas. Esta investigação evidencia a presença de 

Salmonella Não Tifóide potencialmente patogênica nas amostras de esgoto 

bruto analisadas sugerindo sua circulação na população da região estudada 

e corrobora com o regime sazonal de salmonelose. 

 

DeCS: Salmonella, água superficial, esgoto, sorotipo 

Palavras-chave:  invA, spvC, fliC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
 
 

Silva LZ. Ocorrência e caracterização de Salmonella Não Tifóide em esgotos 
brutos e águas superficiais da Região Metropolitana de São 
Paulo./Occurrence and caracterization of Non-Typhoidal Salmonella in raw 
sewage and surface water from the Metropolitan Region of São Paulo 
[dissertation]. São Paulo (BR): Faculdade de Saúde Pública da Universidade 
de São Paulo; 2015. 

 

Non-Typhoidal Salmonella (NST) is a concern pathogen which is responsible 

for gastroenteritis outbreaks worldwide. So its presence in environmental 

sources such as surface waters and sewage has been investigated around 

the world. The aims of this research were quantify and characterize NST in 

samples of surface water and raw sewage from Metropolitan Region of São 

Paulo (MRSP). Samples were collected fortnightly in the catchment point of 

supply from Guarapiranga reservoir and São Lourenço River, as well as raw 

sewage from the cities of Taboão da Serra and São Lourenço da Serra. 

Quantification of NST was performed using Most Probable Number technique 

(MPN). Characterization of the isolates (serotype identification and 

pathogenic potential) was carried out by multiplex Polimerase Chain 

Reaction technique (m-PCR) with four sets of primers, including genetic 

markers (fliC, invA and spvC) and gene regions not yet characterized. 

Surface water showed concentrations ranging from detection limit (DL 

<0.06473 MPN / 100 mL) to 0.67 MPN/100 mL with a frequency of 4%. Raw 

wastewater concentrations were from DL to 54.22 MPN/100 mL, with a 

frequency of 54%. Seven strains of surface water samples were isolated and 

identified as Salmonella sp. and 499 from raw sewage, of which nine were 

identified as potentially pathogenic serotypes. The most prevalent serotypes 

were Salmonella enterica subsp. enterica ser. Enteritidis and Salmonella 

enterica subsp. enterica ser. Typhimurium, which have been found almost 

exclusively in summer months (December-January). The two serotypes 

presented atypical patterns of PCR with gene regions containing genes that 



 

 

express fimbrial constituents and other not yet characterized. This research 

shows the presence of potentially pathogenic Non-Typhoidal Salmonella in 

raw sewage samples suggesting its circulation in the population of the study 

area and corroborates with the seasonal cases of salmonellosis. 

 

DeCS: Salmonella, surface water, sewage, serotype 

Keywords:  invA, spvC, fliC 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

Salmonella é tipicamente classificada de acordo com as enfermidades 

causadas em humanos e dividida em dois grupos: Salmonella Tifóide, 

representado por Salmonella enterica subsp. enterica sorotipo Typhi, 

causadora de febre tifoide e Salmonella enterica subsp. enterica sorotipos 

Paratyphi A, B e C, que causam febre entérica, e; Salmonella Não Tifóide 

(SNT), que compreende mais de 2.500 sorotipos (WHO, 2007), responsáveis 

por causar gastroenterites (salmonelose) e que, eventualmente, podem 

evoluir para bacteremias. 

Os agravos causados por SNT representam um problema de saúde 

pública em todo o mundo. Estima-se que SNT seja responsável por 93 

milhões de casos novos de gastroenterite todos os anos, dos quais 155 mil 

evoluem para óbito (MAJOWICZ et al., 2010). Nos países da União Europeia 

as salmoneloses foram a segunda maior causa das doenças zoonóticas em 

2012, atrás apenas da campilobacteriose, com 91.034 casos confirmados e 

61 óbitos (EFSA/ECDPC, 2014). Em 2005, o Sistema Nacional Australiano 

de Vigilância de Doenças Notificáveis registrou 7.720 casos de salmonelose, 

sendo esta a segunda maior causa de infecções por bactérias no país (HALL 

et al., 2008). Em 2008, nos Estados Unidos, SNT foi o patógeno que mais 

causou infecções, contando com 7.444 casos de salmonelose confirmados, 

o que representou 38,95% das infecções por bactérias naquele ano 

(NYACHUBA, 2010).  

Os números citados acima podem ser ainda maiores, levando em 

consideração que uma parte expressiva de casos de salmonelose é 

subnotificada. Nos Estados Unidos, por exemplo, para cada caso de 

salmonelose notificado pelo Foodborne Disease Outbreak Surveillance 

System (PulseNet), avalia-se que  38 não sejam detectados ou reportados. 
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Desta forma, estima-se que o número de casos neste país seja de 

aproximadamente 1.4 milhões anualmente, resultando em 15.000 

hospitalizações e 400 mortes (VOETSH et al., 2004).  

No Brasil, as doenças transmitidas por água e alimentos são 

classificadas como DTAs (Doenças Transmitidas por Alimentos). Entre os 

anos de 2000 e 2013, foram registrados 8.746 surtos de DTAs, cujo principal 

patógeno foi Salmonella sp., apontado como causa primária de 39,39% 

(1.525/3.872) dos surtos com identificação do agente etiológico envolvido. 

Destaca-se que dos 4.888 surtos de DTAs com causa identificada, 492 

(10%) tiveram como veículo de contaminação a água, sendo esta uma 

importante fonte de contaminação por SNT no país (ALVES, 2013). 

A presença de SNT tem sido relatada em esgotos sanitários e em 

águas superficiais, inclusive aquelas destinadas ao abastecimento público 

(ESPIGARES et al., 2006; HSU et al., 2011; JOKINEN et al., 2011; O’ 

REILLY et al., 2007; THOMAS et al., 2012), representando um fator de risco 

à saúde humana, uma vez que este patógeno tem sido relacionado a surtos 

de gastroenterite pelo consumo de água contaminada ou de alimentos 

cultivados com águas contaminadas (ANGULO et al., 1997; CDC, 2008; 

LEVANTESI et al., 2012).  

O comprometimento da qualidade dos recursos hídricos, 

especialmente aqueles destinados ao abastecimento público e recreação de 

contato primário, em função da contaminação biológica, revela um quadro 

preocupante. Esse cenário é reflexo do descompasso entre os serviços de 

distribuição de água e coleta e tratamento de esgotos no Brasil, fortemente 

marcado por diferenças entre as Unidades da Federação e entre áreas 

urbanas e rurais (IBGE, 2011). Apesar de São Paulo ser o estado com a 

melhor situação de coleta de esgotos por município no Brasil, onde 644 dos 

645 municípios possuem rede coletora (IBGE, 2011), esta coleta não é 

realizada de forma integral em todos os municípios. Dados do ano de 2013 

revelaram que na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), com 
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população de quase 20 milhões de pessoas, cerca de 13% dos esgotos 

sanitários não são coletados, sendo que praticamente um terço (32%) do 

que é coletado sequer recebe tratamento (SABESP, 2013).  

Os sistemas públicos de distribuição de água são susceptíveis a 

falhas, as quais foram responsabilizadas por ocasionar 18,8% (13/69) dos 

surtos de diarreia associados à água, entre 2000 e 2002, no Estado de São 

Paulo (DDTHA/CVE/SES-SP, 2004). Se a contaminação dos mananciais 

que servem ao abastecimento público ocorrer simultaneamente a um 

tratamento ineficiente da água, pode ocorrer a disseminação de SNT no 

sistema público de abastecimento, expondo a população ao patógeno (HSU 

et al., 2011) e colocando em risco, principalmente, aquelas pessoas mais 

susceptíveis ao desenvolvimento de bacteremias, como crianças, idosos e 

imunodeprimidos (portadores do HIV, transplantados e pessoas em fase de 

tratamento quimioterápico) (CASTRO et al., 2002; FEASEY et al., 2012).  

As infecções por SNT, em cerca de 99% dos casos, são causadas por 

poucos sorotipos pertencentes à Salmonella enterica subsp. enterica (CDC, 

2005). Apenas Salmonella Enteritidis foi responsável por 62% dos surtos 

causados por SNT, associados a restaurantes do Estado de São Paulo, 

entre 1999 a 2002 (EDUARDO  et al., 2004). Salmonella Enteritidis e 

Salmonella Typhimurium (incluindo a variação monofásica 4,5,12:i:-), 

responderam por 32,8% das infecções por SNT nos EUA, em 2011, (CDC, 

2013) e 70,6% na Europa, em 2013 (EFSA/ECDPC, 2014). Além disso, 

estudos de âmbito global demonstram que menos de 20 sorotipos de SNT 

representam de 50 a 90% dos isolados de fontes antrópicas e não 

antrópicas (GALANIS et al., 2006; HENDRIKSEN et al., 2009; HERIKSTAD 

et al., 2002; RODRIGUE et al. 1990).  

Geralmente, os surtos de salmonelose são mais incidentes no verão 

(CDC, 2013; EFSA/ECDPC, 2014), mas dependendo da região também 

podem apresentar picos de casos na primavera (WAGNER et al., 2013). É 

possível que nestas épocas do ano haja uma maior circulação de sorotipos 

de SNT mais virulentos na população. Sendo assim, a quantificação e 
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caracterização de sorotipos de SNT em amostras ambientais, como águas 

superficiais que servem ao abastecimento público e recreação da RMSP e 

esgotos sanitários brutos gerados nesta região, auxiliam na compreensão 

dos sorotipos circulantes de SNT de relevância epidemiológica nesta 

população ao longo do ano. 
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2. OBJETIVOS  

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Quantificar e caracterizar Salmonella Não Tifóide (SNT) de amostras 

de esgotos brutos e águas superficiais da Região Metropolitana de São 

Paulo. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Quantificar SNT de amostras de esgotos brutos gerados por duas 

cidades da Região Metropolitana de São Paulo: Taboão da Serra e 

São Lourenço da Serra;  

 Quantificar SNT de amostras de águas superficiais provenientes de 

dois mananciais: represa Guarapiranga e manancial São Lourenço, 

ambos destinados ao abastecimento público da Região Metropolitana 

de São Paulo (RMSP); 

 Identificar os sorotipos de SNT e detectar a presença de genes de 

virulência nos isolados das amostras de águas superficiais e esgotos 

brutos.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 TAXONOMIA E NOMENCLATURA DE Salmonella  

 

 Salmonella spp. são bastonetes gram-negativos, não esporogênicos 

e, como todas as bactérias pertencentes à família Enterobacteriaceae, são 

oxidase negativa. Bactérias deste gênero são caracteristicamente 

mesofílicas, anaeróbias facultativas, não fermentam sacarose e a maioria 

também não fermenta a lactose (WINN Jr et al., 2008). Praticamente todos 

os sorotipos de Salmonella são móveis, com exceção de Salmonella enterica 

subsp. enterica sor. Gallinarum e a variação Pullorum (WHO, 2007).  

O nome Salmonella é derivado de Salmonella choleraesuis, uma 

homenagem feita por Lignieres, em 1900, ao bacteriologista americano D. E. 

Salmon que, seis anos antes, isolou a bactéria pela primeira vez de intestino 

de porcos e a nomeou inicialmente de Bacillus choleraesuis. Desde então, a 

taxonomia e nomenclatura de Salmonella vem sofrendo diversas alterações 

como resultado de um longo processo de discussão, envolvendo 

taxonomistas e órgãos que regulamentam a sistemática de procariotos e 

bactérias (BRENNER et al., 2000; SU e CHIU, 2007; TINDALL et al. 2005) 

A taxonomia de Salmonella, como hoje é conhecida, começou a se 

estabelecer a partir de 1987, quando Le Minor e Popoff, do Centro de 

Referência e Pesquisa em Salmonella do Instituto Pasteur (França), 

formalizaram uma proposta taxonômica junto a Comissão Judicial do Comitê 

Internacional de Sistemática de Bactérias (TINDALL et al., 2005). Esta 

proposta foi aprovada recentemente, em 2005 (JUDICIAL COMISSION, 

2005), consolidando o “Kauffman-White scheme”, que já vinha sendo 
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adotado pela comunidade científica e por órgãos governamentais há mais de 

uma década (SU e CHIU, 2007).  

O “Kauffman-White scheme” que a partir de 2007 é denominado 

“White-Kauffman-Le Minor scheme”, define o sistema de classificação de 

Salmonella com base em décadas de estudos sobre a interação de 

anticorpos com os antígenos somático (O) e flagelar (H). Este esquema é 

definido e atualizado pelo Centro de Referência e Pesquisa em Salmonella 

do Instituto Pasteur (França), colaborador da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), e se encontra em sua 9ª edição (WHO, 2007). 

A Tabela 1 resume a classificação de Salmonella de acordo com a 9ª 

edição do Manual “Antigenic formulas of the Salmonella serovars”, editado 

por Grimont e Weill (WHO, 2007). Observa-se que o gênero Salmonella é 

dividido em duas espécies, que por sua vez são subdivididas em seis 

subespécies, às quais são computados 2.579 sorotipos. Aproximadamente 

60% dos sorotipos pertencem à Salmonella enterica subsp. enterica. Neste 

grupo a maioria dos sorotipos é denominada de acordo com a região 

geográfica onde foram isolados pela primeira vez, enquanto outros, 

nomeados antes de 1966, receberam nomes relacionados aos sintomas 

provocados pela sua infecção. Aqueles que não possuem nome são 

denominados pela sua fórmula antigênica (SU e CHIU, 2007; WHO, 2007).  

A Tabela 1 também reflete a nomenclatura de Salmonella definida 

pelo manual e adotada pela OMS, Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) e a International Water Association (IWA). O gênero 

Salmonella deve ser escrito em itálico e com a letra inicial maiúscula. 

Espécie e subespécie são escritas em itálico, com letras minúsculas. O 

sorotipo não é italizado e começa com a primeira letra maiúscula. Quando 

mencionados pela primeira vez devem conter a indicação de “subespécie” 

ou “subsp.” e “sorotipo” ou “sor.”, por exemplo, Salmonella enterica subsp. 

enterica sor. Typhimurium, em seguida podendo ser contraído para 

Salmonella Typhimurium.  
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Tabela 1. Taxonomia de Salmonella sp. de acordo com o White-Kauffmann-
Le Minor scheme. 
 

Gênero Espécies Subespécies Exemplos de sorotipos 
Número de 
sorotipos 

Salmonella enterica enterica (I) Typhimurium, Montevideo  1.531 

  

salamae (II) 9,46:z:z39 505 

  

arizonae (IIIa) 43:z29:- 99 

  

diarizonae  (IIIb) 6,7:l,v:1,5,7 336 

  

houtenae (IV) 21:m,t:- 73 

  

indica (VI) 59:z36:- 13 

 

bongori subespécies V 13,22:z39:- 22 

      Total 2.579 

Adaptado de SU e CHIU (2007) e  WHO (2007) 

 

Atualmente é comum observar revistas científicas que adotam a 

contração do gênero Salmonella ao mencionar o sorotipo. Os periódicos 

científicos publicados pela Sociedade Americana de Microbiologia  

(American Society for Microbiology - ASM) adotam a contração “S. 

Typhimurium” (http://jb.asm.org/site/misc/journal-ita_nom.xhtml#02). Outro 

exemplo é a revista Nature que ainda adota a nomenclatura “S. typhimurium” 

em trabalhos recentes (MEUNIER et al., 2014). Por outro lado, as 

publicações do CDC, como a Emerging Infectious Diseases 

(http://wwwnc.cdc.gov/eid/page/scientific-nomenclature), e da IWA, como a 

Water Research (JOKINEN et al., 2011), adotam a nomenclatura 

recomendada no manual da OMS, que estipula que o gênero só pode ser 

contraído quando seguido de epíteto (S. enterica Typhimurium, ou 

Salmonella Typhimurium) (WHO, 2007). Portanto, a título de padronização, a 

nomenclatura adotada neste trabalho será a da 9ª edição do Manual 

“Antigenic formulas of the Salmonella serovars”.  
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3.2 CIRCULAÇÃO DE SALMONELLA NÃO TIFOIDE NO AMBIENTE  

 

A Figura 1 representa um esquema de circulação de SNT no 

ambiente. Observa-se que essa bactéria circula em diversas matrizes 

ambientais (águas superficiais, subterrâneas e residuárias e os subprodutos 

gerados em processos de tratamento) assim como em animais, vegetais e 

seus derivados, utilizados na alimentação humana. As águas superficiais, 

cuja destinação é o abastecimento público, irrigação e dessedentação de 

animais e ainda à recreação, ocupam a posição central, representando um 

elemento intermediador na disseminação e transmissão de SNT, uma vez 

que servem de corpo receptor de material fecal e esgotos sanitários tratados 

ou não.  

Portadores de SNT liberam entre 104 e 108 células/g de fezes (MAIER 

et al., 2009), que podem ser lançadas de forma direta ou indireta no solo e 

águas superficiais, ou então coletadas por fossas sépticas ou redes 

coletoras de esgotos sanitários (Figura 1). A prática de defecação ao ar livre 

é mais comum do que se imagina, pois ainda hoje é exercida por 1,1 bilhões 

de pessoas em todo o mundo (15% da população mundial), sendo sete 

milhões do Brasil (WHO/UNICEF, 2012). A coleta das fezes por fossas 

sépticas também pode ser uma fonte de contaminação de águas 

superficiais, por meio de interligações com as águas subterrâneas 

(BESSONG et al., 2009; HALEY et al., 2008). 

A concentração de SNT em esgotos sanitários é da ordem 1 a 105 

células/L (WHO, 2006). A redução desses patógenos em sistemas de 

tratamento por lodos ativados varia de 1 a 4 logs, o que significa que mesmo 

nos efluentes essas concentrações podem variar de 10 a 104 células/L 

(WHO, 2003). Além do mais, SNT também pode estar presente no lodo de 

esgoto resultante do tratamento, o que tem sido alvo de pesquisas em todo o 

mundo devido as implicações de sua destinação à agricultura (SIDHU e 

TOZE, 2009). 
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Figura 1. Esquema representativo da circulação de Salmonella Não Tifóide no ambiente. 
 

 

Notas:  Fluxo de SNT;  forma de contaminação;   seres vivos;   águas;   fezes e subprodutos de tratamentos;   alimentos. 
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3.2.1 Ocorrência de Salmonella Não Tifóide em Águas Superficiais e 

Esgotos Sanitários  

 

A presença de SNT em águas superficiais e esgotos brutos evidencia 

a importância destes veículos como fonte de disseminação de patógenos no 

ambiente. A exposição da população a estas águas coloca a saúde humana 

em risco, sendo então alvo de estudos da ocorrência de SNT em diversos 

países, com águas que servem a diferentes propósitos.  

Constatou-se, no Sul da Califórnia, a infecção em animais que viviam 

em torno dos domicílios de uma comunidade agrícola localizada ás margens 

de um rio que recebia lançamentos de uma Estação de Tratamento de 

Esgotos (ETE). KINDE et al. (1996) verificaram que a infecção era por 

Salmonella Enteritidis cuja presença foi evidenciada nos efluentes da ETE e 

nas águas do rio. Análises moleculares mostraram que o perfil plasmidial 

dos isolados das amostras ambientais e clínicas eram compatíveis e, 

portanto, os efluentes da ETE seriam os responsáveis pela contaminação da 

água do rio e, por conseguinte, dos animais expostos a essas águas.  

Foi realizada, por WAAGE et al. (1999), a determinação da ocorrência 

de Salmonella SNT em amostras de água do lago Maridalsvannet 

(responsável pelo abastecimento da cidade de Oslo - Noruega), de três rios 

e ainda em amostras de esgoto bruto da ETE Bekkelaget. SNT não foi 

detectada nas amostras de água, tanto nas amostras do lago como nas dos 

rios, mas esteve presente no esgoto bruto. Os autores especularam que 

estas águas poderiam conter células de SNT que são viáveis, mas não 

cultiváveis, sendo improvável a sua recuperação por métodos que utilizem 

meios de enriquecimento.  

HO e TAM (2000) compararam duas técnicas para a enumeração de 

Salmonella em amostras de esgoto bruto e águas superficiais de rios e 

riachos de Hong Kong. Salmonella esteve presente em 65% das amostras 

(34/52), com concentrações que variaram de 1 a 4,6 x 103 células/L. O 
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número de amostras positivas para Salmonella foi igual entre as técnicas de 

tubos múltiplos e imunoensaio para todos os tipos de águas testadas.  

ARVANITIDOU et al. (2005) averiguaram a diversidade de sorotipos 

de SNT em dois rios do norte da Grécia. Foram verificadas 21% (8/38) de 

amostras positivas do rio Aliakmon, utilizado como fonte de água para a 

cidade de Thessaloniki, a segunda maior da Grécia. O rio Axios, que recebe 

esgoto antes de entrar no país, apresentou 36,8% (21/57) de amostras 

positivas. Os sorotipos de SNT isolados das amostras de água foram 

Salmonella Tshiongwe, Bovis morbificans, Dabou, Hadar, Mbandaka, 

Muenster, Montevideo, Jubillee, Hilbrow, Infantis, Halle, Roan, Virchow, Yolo, 

Ibadan, Cerro, Cubana, Seftenberg, Kedougou. Os autores hipotetizaram 

que pode ter ocorrido mudanças na epidemiologia de salmonelose em 

humanos ou animais da região, pois os sorotipos Salmonella Agona, Anatum 

e Enteritidis, que foram isolados oito anos antes destes rios (ARVANITIDOU 

et al., 1997), não foram verificados neste estudo.  

Na Espanha, ESPIGARES et al. (2006) estudaram os efeitos do 

tratamento de esgotos sanitários por lodos ativados na seleção de sorotipos 

de SNT e de variações resistentes a antibióticos. Foram realizadas 21 

coletas simultâneas de esgoto bruto e esgoto tratado, totalizando 42 

amostras, das quais foram isoladas 21 cepas de SNT. O percentual de 

amostras positivas para esgotos brutos e tratados foi semelhante, com 

52,4% e 47,6%, respectivamente, assim como não houve diferença 

estatisticamente significativa (p <0,05) entre os sorotipos de SNT isolados 

antes e após o tratamento, embora Salmonella Typhimurium e Newport 

estivessem presentes apenas em esgotos brutos.  

JENKINS et al. (2008) utilizaram o método do Número Mais Provável 

para quantificar Salmonella em amostras de água de uma bacia hidrográfica 

localizada no norte da Geórgia (USA). Foram observadas concentrações 

entre <0,015 NMP/L (Limite de Detecção - LD) e 0,55 NMP/L no afluente da 

bacia e de LD a 3,4 NMP/L em seu efluente. A causa provável de 
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contaminação destas águas por Salmonella foi a utilização de cama de 

frango como fertilizante em plantios realizados às margens da bacia, 

ocasionando no arraste dos insumos dessa prática devido ao escoamento 

superficial de água (run-off) em períodos de chuva intensa na região. 

O escoamento superficial de água durante períodos de alta 

precipitação também foi a causa apontada como fonte de contaminação de 

águas superficiais na Holanda. SCHETS et al. (2008) isolaram os sorotipos 

Salmonella Newport e Virchow do canal Herengracht, que serve à drenagem 

urbana de Amsterdam e do rio Amstel, localizado nas intermediações da 

cidade. É possível que o escoamento superficial estivesse arrastando as 

sujidades das ruas, como fezes de animais, para os canais que atravessam 

a cidade. Já no rio Amstel, é provável que a contaminação por Salmonella 

seja originária das áreas de cultivos agrícolas localizadas às margens do rio. 

GAERTNER et al. (2009) avaliaram a influência dos eventos de alta 

precipitação na contaminação de água e sedimentos do lago Spring, 

nascente do rio San Marcos (Texas - USA). Foram realizadas quatro coletas 

em nove pontos no lago e em poças que se formaram após períodos de alta 

precipitação (100 – 760 mm). Os resultados observados suportaram a 

hipótese traçada pelos autores de que a contaminação das águas do lago se 

dava mediante o escoamento das águas contidas nas poças, uma vez que a 

presença de SNT nas águas do lago só foi detectada nos dias que 

sucederam as chuvas. Outra evidência foi que os sorotipos Salmonella 

Montevideo e Kentucky somente foram isolados em uma das poças e em 

pontos do lago localizados à jusante desta poça.  

Em estudo realizado por HALEY et al. (2009), nos Estados Unidos, 

averiguou-se a distribuição, diversidade e sazonalidade de Salmonella nas 

águas do Rio Little, localizado dentro da bacia do rio Suwannee (Georgia). A 

análise espacial revelou resultados positivos em 79,2% das amostras, com 

concentrações de 4,96 a 7,46 NMP/L. Na análise temporal foram verificados 

resultados positivos para todos os seis pontos de coleta em cinco meses do 
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ano de 2005 e de dois meses do de 2006, com concentrações entre o LD  

(< 1,8NMP/L) e 68,6 NMP/L. Neste estudo foram isolados 12 sorotipos de 

SNT, sendo que a maior diversidade foi observada na primavera e no verão, 

meses de maior precipitação na região. Os pesquisadores problematizaram 

que uma das causas prováveis de contaminação destas águas fosse devido 

às fossas sépticas utilizadas por 33-38% da população que habita o entorno 

do rio. 

PATCHANEE et al. (2010) analisaram a ocorrência de Salmonella em 

amostras de quatro bacias hidrográficas da Carolina do Norte (EUA), cada 

qual localizada dentro de áreas de criação de porcos, residencial/industrial, 

florestal e agrícola. Não houve diferença estatisticamente significativa (p > 

0,05) na prevalência de Salmonella entre as amostras originárias de cada 

local de amostragem. Os resultados mostraram que a frequência de 

amostras positivas foi de 41,7% (produção de suínos), a menor frequência 

observada, e de 58,8% (residencial/industrial) a maior observada. A maior 

diversidade de sorotipos de SNT foi verificada no sistema 

residencial/industrial, com oito dos 12 sorotipos isolados. 

HSU et al. (2011) estudaram a ocorrência de Salmonella em 18 

pontos de captação de água de cinco rios da cidade de Taiwan (China), 

totalizando 116 amostras. Salmonella foi detectada em sete (~39%) pontos 

de captação e esteve presente em 8,6% das amostras (10/116), 

compreendendo todos os rios investigados. Foram isolados seis sorotipos de 

SNT, tais como Salmonella Enteritidis, Newport, Montevideo, Victoria, 

Houten e Albany. Os autores ressaltaram que o rio Kaupin, responsável pelo 

abastecimento de 2,5 milhões de pessoas, foi o que apresentou maior 

contaminação por Salmonella, provavelmente em decorrência do 

lançamento de esgotos sanitários urbanos e da atividade das fazendas 

localizadas em seu entorno.  

No Canadá, JOKINEN et al. (2011) realizaram estudo com o intuito de 

isolar Salmonella enterica de amostras do rio Oldman, cujas águas são 
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destinadas a atividades de recreação, irrigação e dessedentação, além de 

fezes de animais (que vivem às margens dessa fonte de água) e de 

amostras de esgoto bruto da ETE Fort Macleod. Os sorotipos isolados das 

amostras de água do rio oldman foram Salmonella Derby, Give var. 15+, 

Heidelberg, I:11:r:-, Mbandaka, Rubislaw, Senftenberg, Typhimurium.  Os 

autores destacam que o único sorotipo em ambas as amostras de esgoto 

bruto e de água superficial foi Salmonella Heidelberg, já em relação às 

amostras de fezes dos animais e água superficial foram isolados em comum 

Salmonella Give var. 15+, Heidelberg, I:11:r:- e Rubislaw, concluindo então 

que os esgotos sanitários e as fezes dos animais investigados podem 

representar possíveis fontes de contaminação do rio Oldman por SNT.  

RAJABI et al. (2011) investigaram a distribuição e diversidade 

genética de Salmonella enterica na cabeceira do rio Suwannee (Flórida – 

EUA). Foram isolados oito sorotipos de SNT destas águas, dentre os quais 

Salmonella Muenchen e Bradenrup, que figuram entre os sorotipos de maior 

relevância epidemiológica naquela região. Outro aspecto interessante deste 

estudo é que os pontos mais contaminados do rio foram aqueles em que 

havia atividade humana próximo às margens, com a concentração de 

Salmonella aumentando entre 10 e 100 vezes nestes locais.  

Estudo da ocorrência de Salmonella em águas superficiais da 

América Central foi realizado por JIMENEZ e CHAIDEZ (2012). Foram 

coletadas amostras de três rios, localizados em Sinaloa (México). Os autores 

verificaram que 45% (38/84) das amostras analisadas foram positivas para 

Salmonella, com amplas variações em sua concentração, de ND (<300 

NMP/L) a 46000 NMP/L.  

THOMAS et al. (2012), analisaram as águas superficiais de três 

corpos hídricos do Canadá: Canagagigue e Conestogo, localizados na zona 

rural com agricultura intensiva e, o riacho Laurel, que corta a zona urbana. 

Foi observado que Salmonella Typhimurium foi o sorotipo mais isolado no 

verão e outono e que no verão e primavera foi Salmonella Heildelberg, 
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correspondendo com elevada incidência de salmoneloses na região. Os 

autores sugeriram que o aumento na prevalência destes sorotipos pode ter 

sido causado pelo aumento na produção de esterco nas fazendas da região, 

que estariam contaminando os rios por meio de escoamento superficial de 

água, frequentes nessas estações do ano.  

Os estudos sobre a ocorrência de Salmonella em águas superficiais e 

esgotos sanitários analisados nesta seção encontram-se resumidos no 

Anexo 1, que também traz informações dos sorotipos de SNT isolados nas 

respectivas pesquisas. Nota-se que a maioria dos trabalhos foram realizados 

na América do Norte (8/15), mas também há estudos da América Central (1), 

Europa (4) e Ásia (2). Além do mais, com exceção de duas pesquisas, todas 

as outras foram desenvolvidas na última década, mostrando que o 

conhecimento sobre a presença de sorotipos de SNT em águas superficiais 

é relativamente recente, assim como suas possíveis fontes de contaminação 

e as implicações sobre a utilização destas águas pela população.  

Foram observados 69 sorotipos de SNT presentes em águas 

superficiais e 10 em esgoto bruto, entre os quais sete têm ocorrência em 

comum entre ambas as matrizes (ANEXO 1). Os resultados positivos para 

Salmonella sp. variaram de 18,6 a 52,4% em esgotos brutos e de 0 à 100% 

das amostras de água superficial, que apresentaram concentrações entre  

ND (Não Detectado) e 46.000 NMP/L. Todavia, a comparação entre os 

estudos é limitada, pois os resultados são expressos em unidades 

diferentes, como NMP/L, NMP/100 mL e CFU/100 mL.  

 

3.3 EPIDEMIOLOGIA DE Salmonella NÃO TIFOIDE  

 

Em países desenvolvidos, ou nas regiões mais industrializadas de 

países em desenvolvimento, SNT geralmente causa diarreia autolimitante, 

sendo que a infecção sanguínea ocorre em cerca de 5% dos casos 

(HOHMANN, 2001), com taxas de fatalidade de aproximadamente 1 a 5% 
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(FEASEY et al., 2012; LAUPLAND et al., 2010). Nos Estados Unidos, por 

exemplo, a incidência de casos de salmonelose variou de 8,16 a 

35,17/100.000 habitantes em 2011 (CDC, 2013) e, na Europa, esta taxa foi 

de 0,01 - 97,53/100.000 habitantes, com média de 22,2/100.000 habitantes 

em 2012 (EFSA/ECDPC, 2014).  

Na África Subsaariana, característica por altos índices de subnutrição 

infantil e de adultos HIV positivos, estima-se que a incidência anual de 

salmonelose seja de 175 a 388 casos/100.000 crianças de 3 a 5 anos e de 

2.000 a 7.000/100.000 adultos HIV positivos (FEASEY et al., 2012). Nesta 

região as bacteremias por Salmonella spp. são importantes causas de 

morbidade e mortalidade, principalmente entre crianças menores de 5 anos 

e pessoas imunodeprimidas, com taxas de fatalidade que chegam de  20 a 

25% (FEASEY et al., 2012; KARIUKI et al., 2006). 

Não foram verificados dados sobre a incidência de gastroenterites ou 

bacteremias causadas por SNT no Brasil. No entanto, em pesquisa realizada 

na cidade de Ribeirão Preto/SP, com 1.138 cepas de SNT isoladas de 

amostras biológicas entre 1985 e 1999, foram observadas taxas de 

bacteremia de até 20,1% por Salmonella Typhimurium, considerada, pelos 

autores, alta para um país em desenvolvimento (CASTRO et al., 2002).  

Em estudo desenvolvido por MEDEIROS et al. (2001) na cidade de 

Ribeirão Preto - SP, de 1994 a 1997, Salmonella sp. foi identificada como a 

quarta maior causa de diarreia em crianças, sendo que a maior parte das 

cepas (78,1%) foram isoladas das fezes de crianças com idade entre zero e 

dois anos. Em outra pesquisa realizada em um hospital pediátrico de 

Salvador – BA, verificou-se que este patógeno foi o segundo mais isolado 

em amostras de fezes (38%) e o principal agente causador de diarreias entre 

crianças menores de cinco anos (DINIZ-SANTOS et al., 2005).  

Em países industrializados a principal preocupação em relação aos 

meses mais quentes e chuvosos está focada na disseminação de SNT em 

águas superficiais por escoamento superficial (GAERTNER et al., 2009; 
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HALEY et al., 2009; JENKINS et al., 2008; SCHETS et al., 2008; THOMAS 

et al., 2012). Por outro lado, na África Subsaariana, o aumento na incidência 

de infecções por SNT pode estar associado ao aumento concomitante de 

malária na região (FEASEY et al., 2012; KARIUKI et al., 2006). 

 

3.3.1 Surtos de Salmonelose Relacionados às Águas 

 

Estudos epidemiológicos sobre surtos de salmonelose podem auxiliar 

na compreensão de como as diferentes formas de gerenciamento e de 

utilização da água atuam na disseminação deste patógeno na população. 

LEVANTESI et al. (2012), estudaram a contribuição da água na exposição à 

SNT em surtos ocorridos em todo o mundo. Os autores relatam que há 

poucas ou nenhuma publicação sobre o assunto na África e Américas 

Central e Latina e que a maior parte dos dados são de países 

desenvolvidos, como EUA, Austrália e Itália. Segundo CRAUN, CALDERON 

& CRAUN (2004) apud LEVANTESI et al. (2012), nos EUA, de 1971 a 2000, 

foram registrados 15 surtos, dos quais quatro foram associados à utilização 

de águas superficiais. Os principais sorotipos de SNT envolvidos nestes 

surtos foram Salmonella Typhimurium, Enteritidis, Bareilly, Javiana, Newport 

e Weltervreden (CRAUN et al., 2010).  

Em 1993, ANGULO et al. (1997) investigaram as causas de um surto 

de salmonelose em Gideon (Missouri – EUA), após confirmados sete casos 

de gastrenterites causados por Salmonella Typhimurium. Os pesquisadores 

estimaram que o surto atingiu aproximadamente 650 pessoas, das quais 15 

foram hospitalizadas e sete morreram. A cidade era abastecida por água 

(não clorada) captada de dois poços, no entanto, foi evidenciado que a 

contaminação ocorreu em uma das três torres utilizadas como reservatório, 

onde foram encontradas rachaduras com tamanho suficiente para permitir a 

entrada de pássaros que se alojavam no local e defecavam na água.  
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O’ REILLY et al. (2007) realizaram um estudo de caso controle após 

um surto de gastroenterite que acometeu cerca de 1.450 pessoas, entre 

visitantes e residentes, de South Bass Island, Ohio (EUA). Pessoas que 

consumiram água de torneira do município tiveram 8,2 vezes (2,9 - 25,3; IC 

95%) mais chances de adoecer que os controles. Foram verificados diversos 

agentes etiológicos nas fezes de pessoas com diarreia, dentre eles 

Salmonella Typhimurium. Uma parte dos moradores da cidade usava água 

de poços particulares, enquanto o sistema municipal de abastecimento 

captava água do lago Erie, local que recebia o esgoto tratado da cidade. Os 

autores não conseguiram elucidar a contribuição de cada uma destas fontes 

para o surto, isto porque muitos moradores mantinham conexões cruzadas 

entre seus poços e o sistema municipal de abastecimento. 

Em 2008 ocorreu um dos maiores surtos de salmonelose já 

registrados nos Estados Unidos e Canadá, no qual 1.442 pessoas foram 

afetadas, dentre as quais ocorreram dois óbitos (CDC, 2008). A causa 

presumida foi a ingestão de pimenta jalapeño e tomates, ambos importados 

do México.  O agente etiológico identificado foi Salmonella Saintpaul, 

presente em águas superficiais utilizadas na irrigação das pimentas e dos 

tomates, todavia, a fonte de contaminação destas águas não foi divulgada.  

BESSONG et al. (2009) investigaram surto de diarreia na comunidade 

de Tishikwi, localizada na província de Limpopo, África do Sul. Foram 

notificados 37 casos de diarreia em crianças menores de cinco anos e 23 

casos em pessoas maiores de cinco anos. Foi verificado que a água de um 

dos poços que serviam a comunidade não atendia aos padrões de qualidade 

estabelecidos pela legislação do país, sendo detectada a presença de 

bactérias indicadoras de contaminação fecal. Os autores problematizaram 

que os poços pudessem estar sendo contaminados por meio de alguma 

interação com as águas do rio Khandanama, onde se averiguou a presença 

de Salmonella sp. Outra hipótese aventada foi que o método analítico 

utilizado na detecção de Salmonella sp. não fosse sensível o suficiente para 

detectar sua presença em baixas concentrações e que possivelmente esses 
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patógenos se multiplicaram até alcançar a dose infecciosa quando a água 

era estocada em jarras por vários dias, pratica comum na comunidade.  

 

3.4 DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL E ESPACIAL DE SOROTIPOS de 

Salmonella Não Tifóide 

 

O estudo sobre a distribuição temporal e espacial de sorotipos de 

SNT possibilita a identificação de sorotipos, ao observar variações de 

prevalência em amostras de fontes humanas e não humanas ao longo do 

tempo. Além disso, esses dados podem ser utilizados para comparação de 

isolados de fontes humanas e não humanas, entre países ou continentes 

geopolíticos, permitindo a identificação de sorotipos endêmicos de 

determinada região (HENDRIKSEN et al., 2009) 

Mudanças na economia, política e no comportamento da sociedade, 

em relação à produção e distribuição de alimentos e à utilização dos 

recursos hídricos, contribuíram para a emergência de determinados 

sorotipos de SNT nas últimas décadas (BRASIL, 2010; NYACHUBA, 2010).  

A influência destas mudanças na disseminação de SNT começou a 

ser demonstrada ao final da década de 60 por CLARK et al. (1973).  Este 

estudo reuniu evidências que demonstravam que Salmonella Agona foi 

introduzida e disseminada nos EUA, Reino Unido, Holanda e Israel, por meio 

de ração para frangos produzida com farinha de peixe importada do Perú. 

Esta pode ter sido a fonte de disseminação de Salmonella Agona em grande 

parte do mundo, uma vez que no início da década de 70 este país foi o 

exportador de aproximadamente 60% da farinha de peixe negociada no 

mercado internacional (CLARK et al., 1973).   

Ao final da década de 80, RODRIGUE et al. (1990) verificaram um 

aumento na taxa de isolados de Salmonella Enteritidis em todo o mundo, a 

partir do qual chegaram a cogitar a possibilidade de uma nova pandemia. A 
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frequência de isolados de Salmonella Enteritidis aumentou em 24 países 

entre 1979 e 1987, inclusive no Brasil, sendo que a sua disseminação foi 

relacionada, principalmente, ao consumo de ovos crus em preparações. 

Neste período, houve uma diminuição de 14 para oito países que relataram 

Salmonella Typhimurium como o sorotipo mais prevalente.  

Mais tarde, HERIKSTAD et al. (2002) realizaram pesquisa 

semelhante, a fim de estimar a prevalência global e regional de SNT entre 

1990 e 1995. Participaram 104 países, dos quais 69 (66%) conduziam 

sorotipificação como parte da estratégia de vigilância. Os autores 

observaram que Salmonella Enteritidis foi o isolado mais frequente em 35 

países, sendo que sete são do continente americano (88%) e 22 da Europa 

(87,5%). No continente americano houve um aumento nos isolados deste 

sorotipo, de 11,3% em 1990 a 42,6% em 1995, ao contrário do que ocorreu 

com Salmonella Typhimurium, que caiu de 20,8% para 8,0%.  

Em função do baixo número de países que conduziam sorotipificação 

de Salmonella (citado acima), em 2000 a OMS lançou o programa WHO 

Global Salm-Surv, mais tarde nomeado WHO Global Foodborne Infections 

Network (HENDRIKSEN et al., 2009). O objetivo fundamental do programa é 

detectar, controlar e prevenir infecções entéricas por alimentos e água em 

toda a cadeia produtiva de alimentos. Uma das atividades desenvolvidas 

para alcançar este objetivo foi aperfeiçoar a capacidade de sorotipificação de 

Salmonella dos laboratórios de referência de cada país participante 

(HENDRIKSEN et al., 2009). 

A partir deste programa foram publicados dois trabalhos sobre a 

distribuição global e regional de sorotipos de SNT de 2001 a 2007 (GALANIS 

et al., 2006; HENDRIKSEN et al., 2009). O Quadro 1 ilustra a prevalência 

dos quatro sorotipos mais isolados em fontes humanas e não humanas, 

segundo continentes geopolíticos no período de 2001 a 2007. Observa-se 

que Salmonella Enteritidis continua sendo o sorotipo mais prevalente isolado 

de fontes humanas na maioria dos continentes em todo o período estudado, 
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com exceção da América do Norte e Oceania. No entanto, segundo o 

“Salmonella Annual Report”, Salmonella Enteritidis foi o sorotipo mais 

isolado de fontes humanas nos Estados Unidos em 2011, representando 

16,5% dos isolados, seguido de Typhimurium (13,4%) e Newport (11,4%) 

(CDC, 2013).  

 

Quadro 1. Prevalência de sorotipos de SNT mais isolados de fontes 
humanas e não humanas segundo continentes geopolíticos, de 2001 a 2007. 

 
 
Fonte: dados de 2002 (GALANIS et al., 2006); 2001, 2003, 2005 e 2007 (HENDRIKSEN et 
al., 2009) 
 
Notas: ( ) percentual de isolados; ND Não Disponível 
 
Sorotipos de SNT pertencentes à Salmonella enterica subsp. enterica: Ag - Agona, An - 
Anatum, Am - Amsterdan, C -  Corvallis, E - Enteritidis, Ha - Hadar, He - Heidelberg, I - 
Infantis, K - Kentucky, Mb - Mbandaka, Mo - Montevideo, Mu - Muenster, N - Newport, R - 
Rissen, Sa – Saintpaul, Se - Senftenberg, T - Typhimurium, V - Virchow, W – Weltevreden 
 
(1) Nos anos de 2001, 2003, 2005 e 2007: valores de média aritmética ajustada dos 
percentuais de isolados de SNT nos países pertencentes ao respectivo continente 
 
(2) Em 2005 apenas os Estados Unidos submeteram os dados à OMS e em 2007 
somente o Canadá 
 
(3) Em 2005 e 2007 apenas a Nova Zelândia submeteu os dados à OMS 
 

 

Ano África 

América 

Latina e 

Caribe 

América do 

Norte 
Ásia Europa Oceania

2001
T (38)1 E (18)      

Mb (3) 

E (54) T (16)        

N (5) Ag (3)

T (22) E (20)       

He (10) N (6) 

E (35) T (8)         

R (4) Ha (3)

E (59) T (18)      

Ha (2) I (2)

T (54) E (5)         

V (7) Sa (3)

2002
E (26) T (25)         

I (4)

E (31) T (18)     

Mo (6)

T (29) E (21)  N 

(15) He (10)

E (38) T (6)         

R (6) W (6)

E (85) T (5)          

Ha (2) I (2)
E (9)

2003
E (17) T (21)        

K (6) C (8)

E (42) T (23)        

N (3) Ag (3)

T (21) E (14)        

He (13) N (8)  

E (31) W (13)       

T (9) R (4) 

E (67) T (15)      

Ha (2) I (1)

T (51) E (6)         

V (3) Sa (3)

2005
E (23) T (18)        

C (4) Mu (2)

E (33) T (23)      

Ag (6) N (4) 

T (21)2 E (20)        

N (10) He (6)

E (21) W (12)      

C (6) T (3) 

E (67) T (11)      

Ha (2) I (2)

T (52)3 E (10)      

Sa (3) V (1)

2007
E (24) T (13)        

K (5) 

E (40) T (26)      

Ag (4) N (5) 

E (26)2 T (21)       

He (9) N (2)

E (25) W (8)        

C (7) T (5) 

E (60) T (12)      

Ha (2) I (1)

T (44)3 E (11)      

V (3) Sa (2) 

2002
E (16) An (16)      

C (8) Am (8)

E (28) T (12)      

Se (7) Mb (7) 

T (23) He (19)       

N (11) K (7)

An (23) R (13)     

St (9) E (7)

I (28) E (27)    

T(16) L (7)
ND

Continentes geopolíticos 

Isolados de fontes humanas

Isolados de fontes não humanas
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Outros sorotipos de SNT parecem ser específicos de alguns 

continentes, como Salmonella Kentucky na África; Newport, Agona e 

Montevideo na América Latina; Newport e Heidelberg na América do Norte; 

Rissen e Weltevreden na Ásia; Hadar e Infantis na Europa; Virchow e 

Saintpaul na Oceania (Quadro 1). Entretanto, deve ser observado o seu 

potencial de mobilização mediante práticas comerciais e processos 

migratórios (NYACHUBA, 2010).  

Ainda no Quadro 1 nota-se que a prevalência dos sorotipos isolados 

de fontes não humanas apresenta uma distribuição mais homogênea que os 

de fontes humanas. Alguns sorotipos apresentam taxas de isolados 

semelhantes ou superiores à Salmonella Enteritidis e Typhimurium, como 

Anatum (África e Ásia), Rissen (Ásia), Heildelberg e Newport (América do 

Norte) e Infantis (Europa). Ressalta-se que na pesquisa de GALANIS et al. 

(2006) a maior parte das amostras enviadas aos laboratórios de referência 

foi de animais (66%) e alimentos (29%), enquanto as amostras ambientais 

contaram por apenas 2% do total.  

 

3.4.1 Distribuição Temporal de Sorotipos de SNT no Estado de São Paulo 

 

O aumento na prevalência de Salmonella Enteritidis também foi 

averiguado no estado de São Paulo a partir dos anos de 1990. Entre 1991 e 

1995, TAVECHIO et al. (1996) realizaram a sorotipificação de 2.254 cepas 

de Salmonella provenientes de fontes humanas e de 3.236 cepas de não 

humanas tais como insumos destinados à alimentação humana, carne de 

aves e ração animal (60,7%) e amostras de esgotos (5,2%). Os autores 

constataram que Salmonella Enteritidis foi o único a apresentar um aumento 

progressivo no percentual de isolados de fontes humanas, representando 

1,2% em 1991, 2% em 1992, 10,1% em 1993, 43,3% em 1994 e 64,9% em 

1995. Este sorotipo também foi prevalente entre fontes não humanas, 
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correspondendo a 16,9% do total de isolados, seguido por Salmonella 

Havana (4,7%) e Typhimurium (4,7%). 

Outros dois estudos deram sequência à identificação de sorotipos de 

Salmonella isolados no estado de São Paulo. De 3.554 cepas de Salmonella 

isoladas de fontes humanas entre 1996 e 2003, 67,4% (2.396) foram 

identificadas como Salmonella Enteritidis, seguido por Typhimurium (5,2%) e 

a variação monofásica 4,5,12:i:- (5,1%) (FERNANDES et al., 2006). Em 

amostras ambientais analisadas entre 1996 e 2000, verificou-se a presença 

de Salmonella Enteritidis em 32,7% das 4.581 cepas estudadas, seguido por 

Senftenberg (10,3%), Hadar (6,8%) e Agona (5,1%) (TAVECHIO et al., 

2002). Entretanto, neste estudo observa-se que o perfil de prevalência dos 

sorotipos isolados de esgoto (n = 429) é diferente, com Salmonella Agona 

(25,8%), Ohio (14,7%), Albany (4,6%), Typhimurium (1,9%) Mbandaka e 

Enteritidis (1,6%). 

 

3.5 CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE Salmonella Não Tifóide 

 

A caracterização de isolados de SNT pode ser realizada em função de 

suas particularidades fenotípicas e/ou genotípicas. As características 

fenotípicas incluem a expressão de antígenos somático (O) e flagelar (H), 

metabolização de carboidratos, utilização de aminoácidos, susceptibilidade a 

antimicrobianos, dentre outras provas bioquímicas. As características 

genotípicas abrangem a presença de genes de virulência e de genes que 

permitam a identificação do sorotipo (e possíveis variações), e ainda, de 

genes que conferem resistência a antimicrobianos, o perfil plasmidial e 

também a identificação do fagotipo (FOLEY et al., 2009).  

Diversos genes têm sido utilizados como marcadores genéticos de 

SNT, permitindo a identificação de sorotipos por meio da técnica de 
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amplificação de DNA pela Reação em Cadeia da Polimerase (Polimerase 

Chain Reaction - PCR). Alguns exemplos de marcadores genéticos são: 

 

 Sequências de DNA ribossomal 16S e 23S (BAUDART, 2000; 

JENSEN e STRAUS, 1993); 

 Sequências conservadas de DNA, clonadas aleatoriamente de 

Salmonella Typhimurium (AABO et al., 1993; SOUMET et al., 1999; 

WAAGE et al., 1999);  

 Sequências de DNA selecionadas a partir da comparação entre os 

genomas de diversos sorotipos de SNT, depositados em bancos de 

dados on-line (AKIBA et al., 2011; SEONGHAN KIM et al., 2006; 

PARK et al., 2009); 

 Regiões gênicas ainda não caracterizadas (HYUN-JOONG KIM et al., 

2006; PORWOLLIK et al., 2004; SEONGHAN KIM et al., 2006)  

 Genes responsáveis pela expressão dos antígenos somático (O) e 

flagelar (H): fliC, fljB e região intergênica entre fliB e fliA (HONG et al., 

2008; SOUMET et al., 1999; TENNANT et al., 2010); 

 Genes de virulência presentes no cromossomo: invA e sseL 

(PETERSON et al., 2010; RAHN et al., 1992); 

 Gene de virulência presente em plasmídeo: spvC (PETERSON et al., 

2010); 

 Sequência de DNA plasmidial de expressão de virulência (WOOD et 

al., 1994).  

A combinação destes marcadores genéticos, em conjuntos de 

iniciadores (multiplex), permite a identificação de múltiplos sorotipos de SNT 

em uma mesma análise.  SOUMET et al., (1999), desenvolveram um 

multiplex composto por três iniciadores (primers): ST11-ST15 (429 pb), 

específico para Salmonella sp. (AABO et al., 1993); S1-S4 (250 pb), 

selecionado de gene associado a plasmídeo de virulência, detectado apenas 

em Salmonella Enteritidis (WOOD et al., 1994), e; Fli15-Typ04 (620 pb), 

construído a partir do gene fliC e específico para Salmonella Typhimurium. 
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Inicialmente a especificidade do multiplex foi avaliada com a utilização de 33 

cepas de 13 sorotipos de SNT, além de 17 cepas de sete gêneros diferentes 

(controles negativos).  Em seguida, o multiplex foi testado para caracterizar 

cepas de SNT, isoladas de matrizes de granjas de frangos (não 

especificadas), e previamente sorotipadas por sorologia. O multiplex se 

mostrou eficiente para caracterizar os isolados testados, tanto no teste de 

especificidade quanto em relação às cepas isoladas das matrizes de 

frangos, pois foi evidenciada a amplificação dos fragmentos específicos para 

o gênero Salmonella e para os sorotipos Salmonella Enteritidis e 

Typhimurium e não foi detectada a amplificação de ambos os fragmentos 

entre os controles negativos.   

SEONGHAN KIM et al. (2006) desenvolveram dois multiplex, que em 

conjunto com outros dois iniciadores (PT4 e STM7), foram utilizados para 

identificar os sorotipos de Salmonella de maior relevância epidemiológica do 

estado de Washington (EUA). Os multiplex foram nomeados STM e STY, 

cada qual composto de cinco iniciadores, desenhados a partir de estudos 

prévios que sequenciaram os genomas de Salmonella Typhimurium 

(MACCLELLAND et al., 2001) e Salmonella Typhi (PARKHILL et al., 2001) e 

da análise baseada em microarray realizada por PORWOLLIK et al (2004). 

Os dois multiplex (STM e STY) e os dois iniciadores foram testados para 

identificar 273 cepas, previamente sorotipadas pelo Laboratório de Saúde 

Pública do Estado de Washington (USA), compreendendo 30 sorotipos de 

Salmonella enterica subsp. enterica mais isolados na região. Além disso, 

outras 111 cepas deste laboratório foram selecionadas aleatoriamente para 

a realização de um teste cego. Os autores conseguiram distinguir os 30 

sorotipos testados dos quais 28 produziram padrões de bandas exclusivos. 

Observaram que para Salmonella Java foram produzidos dois padrões de 

banda e para Poona foram três os padrões idenficados. No teste cego, foi 

verificado que 108 das 111 cepas (97%) foram identificadas corretamente.  

PETERSON et al. (2010) desenvolveram um terceiro multiplex em 

complemento aos dois desenvovidos por SEONGHAN KIM et al. (2006), com 
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o objetivo de aumentar a capacidade de discriminação de sorotipos e 

verificar a presença dos genes de virulência invA, sseL e spvC e reconhecer 

o potencial de patogenicidade geral dos isolados de Salmonella. O conjunto 

entre os três multiplex (STM, STY e STV) foi avaliado em um teste cego com 

111 cepas isoladas de amostras clínicas e de fezes de animais (aves, 

mamíferos e répteis). O método mostrou-se eficiente para distinguir 42 

sorotipos de Salmonella, com uma taxa de 100% de identificação correta no 

teste cego. Desta forma, foram acrescentados outros 12 sorotipos àqueles 

30 identificados no método desenvolvido por SEONGHAN KIM et al. (2006).  

O método descrito por PETERSON et al. (2010) possibilita a 

identificação de 40 sorotipos de SNT, dos quais 11 estão entre os 14 

sorotipos (incluindo a variação monofásica de Salmonella Typhimurium 

[4,5,12:i:-]) mais isolados de fontes humanas no Estado de São Paulo, 

representando 87,3% dos isolados entre 1996 e 2003, segundo estudo de 

FERNANDES et al. (2006). Em relação a amostras de fontes não humanas, 

os conjuntos de iniciadores STM, STY e STV identificam oito dos dez 

sorotipos mais isolados no Estado de São Paulo, que representam 63% dos 

isolados entre 1996 e 2000, de acordo com estudo de TAVECHIO et al. 

(2002).  

 

3.5.1 Mecanismos de Patogenicidade e Presença de Genes de Virulência 

em Salmonella Não Tifóide 

 

O mecanismo de patogenicidade de SNT é baseado na invasão das 

células intestinais do hospedeiro, diferentemente de outros patógenos 

entéricos que produzem enterotoxinas, como Shigella, Listeria e algumas 

linhagens patogênicas de Escherichia coli (TORTORA et al, 2012). A Figura 

2 ilustra em quatro etapas o processo de infecção por SNT, desde a 

chegada ao intestino e a aderência às células do tecido epitelial, até invasão 

deste tecido e o desenvolvimento da resposta inflamatória do hospedeiro, 
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que origina os sintomas da gastroenterite. O período de incubação da 

doença pode variar de 12 a 72 horas após a ingestão de alimentos ou água 

contaminados. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, náuseas, vômitos, 

falta de apetite, cólicas e diarreia, que duram de um a dois dias, sem a 

necessidade de ministrar antibióticos para o tratamento, exceto se houver 

invasão sanguínea (BRASIL, 2010; SILVA, 2010). 

 

Figura 2. Processo de infecção por Salmonella Não Tifóide 

 

Adaptado de TORTORA et al., 2012. 
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Geralmente, os sorotipos de SNT mais adaptados aos humanos 

apresentam uma dose infecciosa menor para manifestar os sintomas 

característicos da doença. Doses infecciosas descritas na literatura são 

amplas, variando de 15 a > 105 UFC, o que depende da virulência do 

sorotipo, do veículo de contaminação e da susceptibilidade (estado 

imunológico) do hospedeiro (ANVISA, 2013; BRETTAR e HOFLE, 2008; 

SILVA, et al., 2010). Pessoas ou animais que ingerem quantidades de 

células de SNT abaixo da dose infectante podem tornar-se portadores 

assintomáticos e também disseminarem SNT por meio das fezes (FEASEY 

et al., 2012).  

Após a ingestão de água ou alimento contaminado com SNT é 

necessário que as células atravessem a barreira ácida do estômago para 

então chegar ao intestino, o primeiro local de colonização. A sobrevivência 

de SNT a valores de pH ácido do estômago é mediada pelo mecanismo de 

tolerância a ambientes ácidos (Acid Tolerance Response – ATR), que é 

regulado pelo fator-σ RpoS e pelas proteínas PhoPQ e Fur. Ao chegar ao 

intestino as células do patógeno se aderem às células epiteliais do 

hospedeiro por meio das fimbrias e então expressam os genes da Ilha de 

Patogenicidade 1 (IP1), sintetizando o Sistema de Secreção Tipo III (IP1 - 

SST3), que auxiliam na invasão a estas células (FOLEY e LYNNE, 2008).  

O IP1 - SST3 é um complexo proteico em forma de agulha, 

constituído por quatro partes distintas e que atravessa a membrana e a 

parede da célula de Salmonella (Figura 3). A estrutura e a regulação do IP1 - 

SST3 dependem de pelo menos 20 proteínas (GALÁN, 2001), incluindo a 

InvA (Figura 3 C  -estrutura B), codificada pelo gene invA, e que foi 

demonstrado ser um marcador genético para Salmonella sp. (RAHN et al., 

1992). Este gene tem sido utilizado por diversos autores, em conjunto com 

outras técnicas, como fator de confirmação de cepas de SNT isoladas de 

águas superficiais (GAERTNER et al., 2009; HSU et al., 2011; RAJABI et al., 

2011; JIMENEZ e CHAIDEZ, 2012).  
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A função do IP1 - SST3 é semelhante ao de uma injeção, que atua na 

transferência de fatores de virulência diretamente do citoplasma da célula do 

patógeno à célula do hospedeiro, por meio do Complexo de Translocação 

(Figura 3). As proteínas que formam o Complexo de Translocação são 

secretadas e inseridas na membrana da célula do hospedeiro pelo próprio 

IP1 - SST3. Os fatores de virulência transferidos desencadeiam a 

mobilização de vesículas nas células da camada epitelial do intestino, que 

por sua vez internalizam as células de Salmonella. Simultaneamente, são 

ativadas respostas inflamatórias do hospedeiro, que alteram o balanço de 

íons das células do intestino, aumentando a acúmulo de água no lúmen, 

característico da diarreia aquosa (FOLEY e LYNNE, 2008; GALÁN, 2001). 

  

Figura 3. Microscopia eletrônica e representação do Sistema de Secreção 

Tipo III (IP1 - SST3) 

Adaptado de GALÁN, 2001 (A e B) e FOLEY e LYNNE (2008) (C). 

Notas: A – microscopia eletrônica do complexo IP1 - SST3 em forma de agulha 
atravessando a membrana e a parede celular de Salmonella Typhimurium; B - microscopia 
eletrônica do complexo IP1 - SST3 purificado; C – representação esquemática do complexo 
IP1 - SST3. A base é constituída de estruturas em forma de anel: (A) formada por 
subunidades de proteína PrgHK; (B) proteínas InvAC e SpaPQRS; (C) proteína InvGH; (D), 
subunidades PrgJ e PrgI, que interagem com o complexo de translocação na célula do 
hospedeiro. Escala: 100 nm.  
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Uma vez dentro das vesículas as células de Salmonella mobilizam 

genes associados à Ilha de Patogenicidade 2 (IP2), expressando outro 

complexo nomeado IP2 – SST3, característico de Salmonella enterica. Este 

complexo é responsável pela translocação de proteínas ao citoplasma da 

célula hospedeira, impedindo as vesículas de se fundirem aos lisossomos 

que carregam formas reativas de oxigênio e nitrogênio. Deste modo as 

células de Salmonella podem sobreviver e se replicar dentro das vesículas, 

passando de uma célula a outra do hospedeiro até atingir a lâmina basal, 

onde podem ser fagocitadas por células do sistema imunológico, como 

macrófagos e neutrófilos, ou ainda, células dendríticas nos linfonodos 

(FOLEY e LYNNE, 2008; GUINEY e FIERER, 2011).  

As células dendríticas carregam as células de SNT dentro das 

vesículas, que neste caso, ao invés de se replicarem, diminuem a atividade 

metabólica se mantendo em um estado viável, além de sintetizar proteínas 

que suprimem a apresentação de antígenos às outras células do sistema 

imunológico, atenuando a resposta imunológica do organismo (TIERREZ e 

GARCIA-DEL PORTILLO, 2005). Entre 16 e 24 horas após a infecção, as 

células de SNT iniciam a ativação dos mecanismos de apoptose das células 

do sistema imunológico, em um processo dependente da expressão dos 

genes sseL e spvBC. Estas células se rompem liberando as células de SNT 

em diversos órgãos e tecidos do corpo, como sangue, ossos e articulações, 

meninges, trato urinário, peritônio e artérias (DHANOA e FATT, 2009; 

GUINEY e FIERER, 2011; RYTKÖNEN et al., 2007). 

O gene sseL localiza-se na IP2 e codifica a proteína SseL, que 

bloqueia NF-κB, que em concentração normal inibe as vias de sinalização 

que originam o processo de apoptose (COOMBES et al., 2007; HSU et al., 

2004). Os genes spvBC localizam-se no locus gênico spv, encontrado em 

plasmídeos de virulência, mas que também já foi relacionado ao 

cromossomo de algumas linhagens de Salmonella enterica (LIBBY et al., 

2000). Este locus tem sido relatado apenas em sorotipos de SNT altamente 
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virulentos como Salmonella Enteritidis, Typhimurium, Choleraesuis, Dublin, 

Arizona, Gallinarum variação Pullorum, Sendai e Abortusovis (Van ASTEN e 

Van DiJK, 2005; CHIU e OU, 1996; GUINEY e FIERER, 2011).  

Os genes sseL e spvC já foram detectados em cepas de SNT 

isoladas de amostras clínicas, como fezes e sangue de crianças que 

desenvolveram bacteremia secundária (CHIU e OU, 1996; CRAČIUNAŞ et 

al., 2012; PETERSON et al., 2010) e também de amostras ambientais (fezes 

de aves, mamíferos e répteis) (PETERSON et al., 2010), carne moída e 

ração animal (CHEN et al., 2005) e lodo de esgoto das ETEs da RMSP 

(KRZYZANOWSKI Jr et al., 2014).  
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4. MÉTODOS  

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS LOCAIS DE COLETA 

 

A Região Metropolitana de São Paulo é composta de 39 municípios, 

constituindo-se na região mais populosa do país, com aproximadamente 20 

milhões de habitantes. O presente estudo abrange três cidades desta região: 

São Paulo, Taboão da Serra e São Lourenço da Serra. Na cidade de São 

Paulo é onde ocorre a captação de água da represa Guarapiranga, para 

abastecimento público, escolhida para integrar este estudo em função de 

sua relevância no fornecimento de água para a RMSP. Taboão da Serra é 

uma das cidades abastecidas pela represa Guarapiranga e, por fazer 

fronteira com São Paulo, compartilha características populacionais e 

culturais semelhantes. São Lourenço da Serra é abastecido pelo manancial 

São Lourenço, que atravessa três cidades da RMSP e deságua no rio 

Juquiá, sendo possivelmente influenciado na qualidade microbiológica 

nestes locais.  

 

4.1.2  Represa Guarapiranga 

 

A bacia do Guarapiranga ocupa uma área de 631 km2, dos quais 26,6 

km2 representam o espelho d’água da represa Guarapiranga (SABESP, 

2007), abrangendo os municípios de São Paulo, Embu, Itapecerica da Serra, 

Cotia, São Lourenço da Serra e Juquitiba, todos da RMSP. A represa 

Guarapiranga compõe, em conjunto com outros nove mananciais, a Unidade 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI do Alto Tietê (CETESB, 

2014) e faz parte do sistema de abastecimento Guarapiranga, que integra as 

represas Guarapiranga, Billings (braço Taquacetuba) e Rio Capivari (ANA, 

2010). Este sistema possui uma vazão de 14.000 L/s e fornece água para 



48 
 

cerca de 3,5 milhões de pessoas (SABESP, 2007), com participação de 30% 

no abastecimento de São Paulo, 100% em Taboão da Serra, 82% em Embu, 

28% em Cotia e 71% em Itapecerica da Serra (ANA, 2010).  

Na cidade de São Paulo, a maior parte da represa Guarapiranga está 

inserida na região da Capela do Socorro - bairros do Socorro, Cidade Dutra 

e Grajaú - que, juntos, possuem 90% do seu território inserido em Área de 

Proteção aos Mananciais (Leis Estaduais 898/7, 1172/76 e 9866/97; SÃO 

PAULO [s.d.]a). Todavia, a porção norte da represa – local onde é feita a 

captação de água para o abastecimento público – é caracterizada por ser 

uma região urbanizada, com alta densidade populacional, enquanto a parte 

sul (bairro de Parelheiros) está introduzida dentro da Área de Proteção 

Ambiental – APA Capivari-Monos, que também reúne parte das áreas 

ocupadas pela represa Billings e pelo rio Capivari (SABESP, 2007). Os 

principais afluentes da represa Guarapiranga são os rios Guarapiranga, 

Embu-Guaçu e Embu-Mirim, além dos ribeirões Itaim, Lavras, Represa e 

Fazenda da Ilha e outros 18 córregos que servem à drenagem urbana, mas 

que também são utilizados como receptores de esgotos sanitários em locais 

com infraestrutura de saneamento precária (MARTONE-ROCHA, 1999). 

A construção da represa foi iniciada em 1906, pela então companhia 

fornecedora de energia elétrica The São Paulo Railway, Light and Power 

Company Limited, com o objetivo de regular a vazão do rio Tietê para o 

funcionamento da usina hidroelétrica Edgard de Souza, em Santana de 

Parnaíba. Em 1958, foi firmado um acordo entre o governo do Estado e a 

Light, para que a represa Guarapiranga fosse de uso exclusivo ao 

abastecimento público (SÃO PAULO [s.d.]a). Durante o processo de 

ocupação das margens da represa originou-se, inicialmente, bairros de alto 

padrão, inspirados em paisagens europeias, como Interlagos, Veleiros, Rio 

Bonito e Riviera Paulista. Com o acelerado crescimento populacional e a 

ocupação desordenada da cidade, também instalaram-se no local favelas e 

loteamentos clandestinos, destituídos de condições mínimas de 

saneamento, o que alterou a qualidade das águas da represa e, 
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consequentemente, encareceu os custos de seu tratamento (SABESP, 

2007).  

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) mantém 

dois pontos de monitoramento da qualidade da água para abastecimento 

público (Rede Básica), identificados como GUA 00900 e GUA 00100, 

localizados nos bairros da Capela do Socorro e Balneário São José, 

respectivamente (CETESB, 2014). Em 2013, a média de concentração de 

Escherichia coli nestes locais foi de 22 UFC/100 mL (GUA 00900) e 7,0 X 

103 UFC/100 mL (GUA 00100). Apesar da baixa concentração de 

Escherichia coli no ponto GUA 00900, onde ocorre a captação de água para 

o abastecimento público, a média do Índice de Qualidade de Água para Fins 

de Abastecimento Público (IAP), que leva em consideração parâmetros 

químicos, físicos e microbiológicos, foi avaliada como “regular”.   

Atualmente, além de servir ao abastecimento público, a represa 

Guarapiranga também é utilizada para atividades de recreação, pesca e 

balneabilidade, representando um importante ícone paisagístico da cidade. A 

ocupação de suas margens é diversificada, contando com clubes de 

esportes aquáticos, marinas, praias de areia, resquícios de Mata Atlântica e 

matas secundárias, propriedades particulares, favelas, loteamentos 

irregulares e o Parque Ecológico do Guarapiranga, que ocupa 28 km (7%) 

do entorno da represa (SÃO PAULO [s.d.]b). 

 

4.1.3 São Lourenço da Serra e Manancial São Lourenço  

 

A cidade de São Lourenço da Serra, microrregião de Itapecerica da 

Serra, está localizada a 56 km de São Paulo e faz fronteiras com as cidades 

de Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Cotia, Ibiúna e Juquitiba. A extensão 

territorial é de 186,329 km² (IBGE, 2014a), sendo que, cerca de 90% é 

coberto por mata Atlântica (PMSN - SÃO LOURENÇO DA SERRA, 2010). 

Este é o primeiro município a integrar a região do Vale do Ribeira, a leste, e 
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todo o seu território está localizado dentro de Área de Preservação dos 

Mananciais (Leis Estaduais 898/75, 1172/76 e 9866/97).  

Informações disponibilizadas pela Fundação SEADE (FUNDAÇÃO 

SEADE, 2014a) mostram que em 2014 a população de São Lourenço da 

Serra atingiu 14.595 habitantes, com grau de urbanização de 

aproximadamente 91% e densidade demográfica de 7,83 habitantes/ km². A 

economia do município é baseada, principalmente, no setor de serviços, 

que, em 2011, foi responsável por 80,1% de participação no Produto Interno 

Bruto (PIB), seguido pelo setor industrial (18,42%) e, com menor expressão, 

o setor agropecuário (1,48 %).  

O nível de atendimento no fornecimento de água da cidade, em 2010, 

era de aproximadamente 62% (FUNDAÇÃO SEADE, 2014a). O 

abastecimento da cidade é realizado por três sistemas (PMSB - SÃO 

LOURENÇO DA SERRA, 2010): sistema urbano Sede municipal, que capta 

água do manancial São Lourenço, com vazão de 22 L/s e estimativa de 

ampliação para 55 L/s, em 2015; sistema rural Paiol do Meio, que capta 

água do manancial São Lourenço, com vazão de 13 L/s, mas que também 

fornece água para os bairros de Palmeiras, Palmeirinha e Jardim das 

Palmeiras, do município de Juquitiba, e; sistema rural Despézio, que capta 

água de poço, com vazão de 2 L/s. Foi iniciada a implantação do Sistema 

Produtor São Lourenço, que prevê a captação para a produção de 4.700 L/s 

de água tratada, com o intuito de suprir a escassez do sistema Cantareira, 

que abastece a RMSP (INFRAESTRUTURA URBANA, 2014).  

O manancial São Lourenço abastece a maior parte da cidade de São 

Lourenço da Serra, ao passo em que serve de corpo receptor da carga 

orgânica poluidora remanescente (DBO) desta cidade e de Juquitiba, que 

leva em consideração os índices de coleta e tratamento de esgotos e a 

eficiência dos sistemas de tratamento de esgotos sanitários. Em São 

Lourenço da Serra, quase metade (48%) do esgoto sanitário produzido não 

é coletado, sendo que todo o esgoto coletado (52%) é tratado na ETE, 
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localizada a jusante da cidade. O processo de tratamento constitui-se em 

gradeamento (preliminar), seguido de lagoa aeróbia. Este sistema apresenta 

eficiência de aproximadamente 75% da remoção da carga orgânica (DBO) 

(CETESB, 2014).  

Segundo Plano Municipal de Saneamento Básico de São Lourenço da 

Serra, em relatório divulgado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Ribeira do Iguape e do Litoral Sul, o IAP do manancial São Lourenço entre 

2008 e 2011 foi considerado como “regular” (PMSB – São Lourenço da 

Serra, 2010). Em estudo realizado entre 2004 e 2006, verificou-se a baixa 

diversidade de organismos bentônicos em pontos de captação à montante 

de Estação de Tratamento de Água e à jusante de Estação de Tratamento 

de Esgotos (ETE) de São Lourenço da Serra (SILVA, 2008). Sendo assim, a 

qualidade microbiológica das águas superficiais do manancial São Lourenço 

pode estar sendo afetada pelos esgotos sanitários gerados na cidade de 

São Lourenço da Serra. 

O manancial São Lourenço pertence à bacia hidrográfica do Ribeira 

do Iguape e Litoral Sul. Sua nascente é localizada no município de 

Itapecerica da Serra e, após atravessar a cidade de São Lourenço da Serra, 

deságua no rio Juquiá, em Juquitiba. O alto curso do rio, desde a nascente 

até a entrada em São Lourenço da Serra, limita as fronteiras da Reserva 

Florestal do Morro Grande (METZGER et al., 2006). No trecho que atravessa 

a área urbana de São Lourenço da Serra há indícios de desmatamento da 

mata ciliar, além de residências às margens do rio. Esta região é 

caracterizada por um relevo fortemente montanhoso (PMSB – SÃO 

LOURENÇO DA SERRA, 2010). Durante as coletas observaram-se cavalos 

pastando em propriedades particulares e terrenos baldios no entorno do rio.  

 

4.1.4 Taboão da Serra 

 

Taboão da Serra localiza-se a oeste de São Paulo, cidade com a qual 

faz fronteira, além de Embu das Artes e Cotia. O município é o quarto menor 
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da RMSP, com uma área de 20.387 km2 e, este ano (2014), a população 

atingiu 260.345 habitantes, resultando em uma densidade demográfica de 

12,8 habitantes por km2, com grau de urbanização de 100%. A economia da 

cidade é baseada, quase em sua totalidade, nos setores de serviços 

(principalmente o comércio varejista) e na produção o industrial, com 

participações no PIB (2011) de 69,9% e 30,09%, respectivamente 

(FUNDAÇÃO SEADE, 2014b). Ressalta-se que Taboão da Serra é 

considerada como cidade dormitório, pois grande parte da população reside 

na cidade, mas desloca-se para São Paulo para trabalhar.  

Dados recentes revelam que a cobertura dos serviços de distribuição 

de água em Taboão da Serra é de 99% (FUNDAÇÃO SEADE, 2014b). A 

maior parte (87%) dos esgotos sanitários produzidos na cidade é coletado, 

no entanto, apenas cerca um terço destes esgotos (37%) são tratados 

(CETESB, 2014). A carga orgânica poluidora remanescente (DBO) da 

cidade é destinada, principalmente, ao córrego Pirajussara, que tem sua foz 

no rio Tietê (CETESB, 2014).  

 

4.2 AMOSTRAGEM  

 

A coleta de águas superficiais foi realizada no ponto de captação de 

água para o abastecimento público de dois mananciais: Represa 

Guarapiranga, em São Paulo (Figura 4) e manancial São Lourenço, em São 

Lourenço da Serra (Figuras 6 e 7 A e B). As amostras de esgoto bruto foram 

coletadas em duas cidades, Taboão da Serra (Figura 8) e São Lourenço da 

Serra (Figura 10). Na primeira, as amostras foram coletadas a partir de um 

poço de inspeção, localizado ao lado do córrego Pirajussara, onde o esgoto 

é despejado (Figura 9 A). Em São Lourenço da Serra, as amostras de 

esgoto bruto foram coletadas em local onde ocorre seu afloramento (Figura 

11 A), antes da entrada na Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), pois o 

intuito era coletar esgotos brutos sem qualquer tipo de tratamento. 
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As amostras de águas superficiais e esgotos brutos foram coletadas 

respeitando uma frequência quinzenal, durante o período de janeiro a 

dezembro de 2013, totalizando 25 amostras de cada ponto de coleta (50 

amostras de esgoto bruto e 50 de águas superficiais).  

A coleta das amostras de águas superficiais da Represa 

Guarapiranga foi realizada com o auxílio de uma bomba de vácuo elétrica, 

com a mangueira esterilizada, entre 15 e 30 centímetros de profundidade 

(Figura 5 A e B). Em São Lourenço da Serra, as amostras de água 

superficial foram coletadas a partir de um dispositivo que permitiu a retirada 

de água bruta, à profundidade da captação, antes de receber qualquer tipo 

de tratamento (não mostrado em imagem). A coleta de esgotos brutos foi 

realizada com o auxílio de baldes de alumínio inox esterilizados (Figuras 9 B 

e 11 B). As amostras de águas superficiais e esgotos brutos foram 

transferidas para frascos de plástico esterilizados com capacidade de 10L e 

1L, respectivamente. As amostras foram mantidas sob refrigeração (< 10°C) 

durante o transporte, evitando seu congelamento, e analisadas dentro de um 

período de 24 horas (USEPA, 2012). 
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Figura 4. Ponto de coleta de água superficial da Represa Guarapiranga 
 

 

Fonte: Google Maps, 2013. 

Notas:  Ponto de coleta com coordenadas: “S” – South (sul); “W” – West (oeste) 

 

 

Figura 5. Local e coleta de água superficial na Represa Guarapiranga  

 

Fonte: Laboratório de Biologia Ambiental /HSA (FSP/USP, 2013) 
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Figura 6. Ponto de coleta de água superficial do manancial São Lourenço

 

Fonte: Google Maps, 2013. 

Notas:  Ponto de coleta com coordenadas: “S” – South (sul); “W” – West (oeste) 

 

 

 

Figura 7. Local de coleta de água superficial no manancial São Lourenço 

 

Fonte: Laboratório de Biologia Ambiental /HSA (FSP/USP, 2013) 
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Figura 8. Ponto de coleta de esgoto bruto em Taboão da Serra. 

 

Fonte: Google Maps, 2013. 

Notas:  Ponto de coleta com coordenadas: “S” – South (sul); “W” – West (oeste) 

 

 

Figura 9. Local e coleta de esgoto bruto em Taboão da Serra 

 

Fonte: Laboratório de Biologia Ambiental /HSA (FSP/USP, 2013). 
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Figura 10. Ponto de coleta de esgoto bruto em São Lourenço da Serra. 

 

Fonte: Google Maps, 2013. 

Notas:  Ponto de coleta com coordenadas: “S” – South (sul); “W” – West (oeste) 

 

 

Figura 11. Local e coleta de esgoto bruto em São Lourenço da Serra 

 

Fonte: Laboratório de Biologia Ambiental /HSA (FSP/USP, 2013). 
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4.3 DETECÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE Salmonella NÃO TIFÓIDE 

 

A análise de detecção e quantificação de SNT foi realizada no 

Laboratório de Biologia Ambiental do Departamento de Saúde Ambiental da 

Faculdade de Saúde Pública/USP. 

A detecção e quantificação de SNT foi realizada pela técnica do 

Número Mais Provável, de acordo com método padrão internacional 

recomendado pela Agência de Proteção Ambiental Americana USEPA/1200 

“Analytical Protocol for Non-Typhoidal Salmonella in Drinking Water and 

Surface Water” (USEPA, 2012).  

O ANEXO 2 mostra um esquema do procedimento adotado para a 

quantificação de SNT. Primeiramente, foram preparadas três séries de cinco 

tubos de Caldo Tríptico de Soja (Tryptic Soy Broth - TSB) (Difco®, Detroit, 

MI, EUA), contendo 10 ml de concentração tripla (3X), 5 ml (3X) e 10ml (1X), 

respectivamente. As amostras foram homogeneizadas e volumes de 20, 10 

e 1 mL foram inoculados nas respectivas séries de tubos de TSB (10 ml, 3X; 

5 ml, 3X; 10 ml 1X) e incubados a 36°C ± 1,5°C durante 24 ± 2 horas. Após 

a incubação, seis gotas (30 µL) de cada tubo foram transferidas para o meio 

semi-seletivo Rappaport-Vassiliadis modificado (MSRV) (Difco®, Detroit, MI, 

EUA), suplementado com novobiocina e verde malaquita, que inibem o 

crescimento de bactérias gram-positivas, permitindo que a maior parte das 

espécies de Salmonella se multipliquem. As placas de MSRV foram 

incubadas a 42°C ± 0.5°C durante 16 - 18 horas, e as colônias com "halo 

esbranquiçado" foram transferidas para o Agar de Desoxicolato Lisina Xilose 

(XLD) (Difco®, Detroit, MI, EUA) e incubados a 36ºC ± 1,5°C durante 18 - 24 

horas. As colônias típicas (coloração preta, arredondada e com ou sem halo 

amarelado), foram confirmadas por testes bioquímicos, usando Agar Lisina 

Ferro (LIA) (Difco®, Detroit, MI, EUA), Agar Triple Sugar Iron (TSI) (Difco®, 

Detroit, MI, EUA), e caldo ureia (Difco®, Detroit, MI, EUA), seguido de teste 

sorológico, com soros Polivalente (O) e Flagelar (H) (Probac®, São Paulo, 
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SP, Brasil). As cepas de SNT isoladas foram inoculadas em Agar Nutriente 

(Difco®, Detroit, MI, EUA) para armazenamento e posterior utilização. 

Utilizou-se como controle positivo a cepa de Salmonella Typhimurium 

(ATCC® 14028; NCTC 12023) e como controle negativo a cepa de 

Eschirichia coli (FSP/HSA - 110/11), pertencente à coleção de culturas do 

Laboratório de Biologia Ambiental do Departamento de Saúde Ambiental 

(FSP/USP). 

Os resultados foram calculados de acordo com o método de 

referência e expressos em NMP/100mL (Número Mais Provável), com limite 

de sensibilidade de 0,6473 NMP/100mL. Ressalta-se que este método não é 

seletivo para Salmonella Typhi (USEPA, 2012) e, por utilizar o meio de 

cultura semi-seletivo Rappaport-Vassiliadis modificado (MSRV), também não 

seleciona Salmonella Choleraesuis e outras variações de sorotipos sem 

motilidade, como por exemplo Salmonella Gallinarum var. Pullorum e 

Salmonella Typhimurium (4,5,12:–:–.) (DIFCO & BBL MANUAL, 2003).  

 

4.3.1 Controle de Qualidade da Detecção e Quantificação de Salmonella 

Não Tifóide 

 

O controle de qualidade da detecção e quantificação de SNT foi 

realizado conforme descrito no método 1200/USEPA (USEPA, 2012). As 

amostras de águas superficiais e esgotos brutos utilizadas no controle de 

qualidade foram mantidas refrigeradas (> 0 – 10°C) e processadas dentro de 

um período de 30 ± 1 horas. O controle positivo utilizado foi a cepa de 

Salmonella Typhimurium (ATCC® 14028; NCTC 12023) e o controle negativo 

foi a cepa de Eschirichia coli (FSP/HSA - 110/11), pertencente à coleção de 

culturas do Laboratório de Biologia Ambiental do Departamento de Saúde 

Ambiental (FSP/USP). O controle de qualidade é subdividido em três 

procedimentos (USEPA, 2012): 



60 
 

 

Precisão Inicial de Recuperação (PIR). Realizado antes de iniciar as 

análises de detecção e quantificação de SNT (Seção 4.3). Resumidamente, 

quatro amostras de 200 mL de Água Peptonada foram inoculadas com  

BioBall® (BTF Biomérieux, Sydney, Austrália) contendo 30 UFC de 

Salmonella Typhimurium (ATCC® 14028; NCTC 12023), homogeneizadas e 

analisadas conforme procedimento descrito na seção de Detecção e 

Quantificação de SNT (4.3). Foram calculados a média (M) do percentual de 

recuperação das quatro amostras, o desvio padrão (DP) e o desvio padrão 

relativo (DPR), conforme a equação:  

 
DPR = (DP/M) x 100 

 
 
Precisão de Recuperação em Curso (PRC). Realizado a cada 20 amostras 

coletadas de cada matriz (águas superficiais e esgotos brutos). Uma 

amostra de 200 ml de Água Peptonada foi inoculada com BioBall® (BTF 

Biomérieux, Sydney, Austrália) contendo 30 UFC de Salmonela 

Typhimurium, homogeneizada e analisada conforme procedimento descrito 

na seção de Detecção e Quantificação de SNT (4.3). Foi calculada a 

precisão de recuperação e expressa de acordo com o intervalo entre:  

 

(R – 2DP) a (R + 2DP) 

 

Semeadura de Matriz (Spike). Realizado concomitantemente ao PRC, a fim 

de determinar o efeito das matrizes na recuperação de Salmonella. Foram 

reservadas duas amostras de 200 ml de cada matriz utilizada no teste, 

sendo que uma destas foi inoculada com  BioBall® (BTF Biomérieux, Sydney, 

Austrália) contendo 30 UFC de Salmonella Typhimurium. Ambas as 

amostras foram homogeneizadas e analisadas conforme descrito na seção 

de Detecção e Quantificação de SNT (4.3).  
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O percentual de recuperação (R) de SNT nos três procedimentos 

(PRI, PRC e IM) foi calculado conforme a seguinte equação:  

  

 

 

R = % de recuperação de Salmonella 

Ns = Número Mais Provável (NMP/100 ml) na amostra com semeadura experimental  

Nu = Número Mais Provável (NMP/100 ml) na amostra sem semeadura experimental  

T = Concentração de Salmonella Typhimurium (ATCC
®
 14028; NCTC 12023) na solução 

semeada com BioBall
®
  (30 UFC/200ml).  

 

 

As taxas de recuperação de Salmonella obtidas no PRI, PRC e Spike 

são mostradas nos quadros 2 e 3. Observa-se no quadro 2 que a média (M) 

de taxas de recuperação (R) de Salmonella no teste PIR foi de 45,73% (DP 

15,84%; DPR 34,65%), considerada aceitável pelo método 1200/USEPA, 

que estabelece os limites de média (M) entre 31 e 171% (USEPA, 2012).  

Nos dois testes PRC as taxas de recuperação (R) foram de 43,44% e 

36,21%, respectivamente, com precisão entre 11,76 e 75,12% no PRC 1, e 

entre 4,53 e 67,89% no PRC2 (Quadro 2). O método de referência 

estabelece os limites de recuperação que variam de Detectável (>0%) a 

204% e de precisão máxima de 75%. Sendo assim, as taxas de precisão nos 

testes PRC 1 e 2 estão dentro dos padrões estabelecidos pelo método de 

referência, enquanto o  limite superior do PRC 1 ficou 0,12% acima da 

precisão máxima indicada (USEPA, 2012). 

As taxas de recuperação (R) nos testes Spike variaram de 8% (esgoto 

bruto) a 75,13% (águas superficiais) (Quadro 3), sendo aceitáveis pelo 

método USEPA 1200, que estabelece limites de recuperação entre 

Detectável (>0%) e 150%.  

R = 100 x 
 Ns - Nu 

      T 
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Quadro 2. Taxas de recuperação de Salmonella nos testes PIR e PRC. 
 

  R (%) M (%) DP  DPR (%) 

PIR 

18,71 

45,73 15,84 34,65 
50,21 

56,81 

57,18 

PRC 1 43,44       

PRC 2 36,21       

 
Notas: R (Taxa de recuperação); M (Média); DP (Desvio Padrão); DPR (Desvio Padrão 
Relativo); PIR (Precisão Inicial de Recuperação); PRC (Precisão e Recuperação em Curso), 
realizado após 20 amostras coletadas (PRC 1) e 40 amostras coletadas (PRC 2) 

 

Quadro 3. Número mais provável (NMP/100 ml) e taxas de recuperação de 
Salmonella no teste Spike, segundo tipo de matriz utilizada.  
 

Amostra 

NMP/100 ml 

R (%) 
Não 

semeada Semeada 

Águas superficiais 

RG 0,65 23,19 75,13 

MSL LD (0,6473) 9,53 29,61 

Esgotos brutos 

TS 3,15 5,55 8 

SLS LD (0,6473) 19,07 61,41 
 
Notas: NMP (Número Mais Provável); R (Taxa de recuperação); RG (Represa 
Guarapiranga); MSL (Manancial São Lourenço); TS (Taboão da Serra); SLS (São Lourenço 
da Serra).                  

 

4.4 CARACTERIZAÇÃO DE Salmonella NÃO TIFÓIDE POR ENSAIOS 
MOLECULARES 
 

Antes da realização das análises moleculares, foi conduzido 

procedimento de reisolamento das cepas de Salmonella em meio de cultura 

seletivo-diferencial Agar McConkey (Difco®, Detroit, MI, EUA). De cada placa 

foi selecionada uma colônia característica (transparente, com bordas 

arredondadas) inoculada em 2 mL de caldo Lúria e incubada a 36°C ± 1,5°C 

por 18 – 24 horas. O crescimento resultante foi transferido para tubos tipo 
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Eppendorf® com glicerol (80%) e estocado em freezer (-70°C). Os isolados 

congelados receberam numeração de acordo com a sequência de cepas da 

coleção de culturas do Laboratório de Prática de Saúde Pública do 

Departamento de Prática de Saúde Pública (FSP/USP), local onde foram 

realizados os ensaios moleculares. 

 

4.4.1 Extração de DNA Total dos isolados de SNT 
 

A extração de DNA total dos isolados de SNT foi realizada pela 

técnica de choque térmico, de acordo com método adaptado de CHAPMAN 

et al. (2001). As cepas estocadas em glicerol (80%) foram inoculadas em 2 

mL de caldo Lúria e incubadas a 36°C ± 1,5°C por 18 – 24 horas. O 

crescimento bacteriano foi transferidos para tubos tipo Eppendorf® com 

capacidade de 2 mL e centrifugados a 14.000 rpm por 5 minutos a 24ºC. 

Descartou-se o sobrenadante e o sedimento resultante foi ressuspenso com 

1 mL de água ultra pura (Mili Q®) estéril, homogeneizado e centrifugado 

novamente (14.000 rpm por 5 minutos a 24ºC). Descartou-se o 

sobrenadante e o sedimento resultante foi ressuspenso com 200 L de água 

ultra pura (Mili Q®) estéril e homogeneizado. Em seguida, os tubos contendo 

as amostras foram aquecidos temperatura de 95ºC por 10 minutos em 

banho Maria, transferidos ao freezer (-70°C) por 20 minutos e novamente ao 

banho Maria (65ºC) por 1 minuto. Após o choque térmico as amostras foram 

centrifugadas (14.000 rpm por 5 minutos a 24ºC) e o sobrenadante obtido, 

contendo o DNA, transferido para um novo tubo e armazenado a -20 ºC.  

 

4.4.2 Amplificação do DNA por Reação em Cadeia da Polimerase 
(Polimerase Chain Reaction – PCR) 

 

Primeiramente, foi realizada a amplificação do DNA com o conjunto 

de iniciadores desenvolvido por SOUMET et al. (1999) (Quadro 4). As 

amplificações foram realizadas em volume final de reação de 25L, 
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contendo 5 L de DNA adicionado a uma solução (20 L) contendo 0,3 µM 

de cada iniciador (Extend, Biotecnologia Ltda, Campinas, SP, Brasil), 

tampão de reação 1X, MgCl2 1,5 mM, 200 M dNTP (Thermo Scientific, 

Lituania, UE) e 1,25 U de Taq Polimerase GoTaq (Promega, Madison, WI, 

EUA). As reações de PCR foram conduzidas em termociclador Mastercycler 

(Eppendorf®, Hamburgo, Alemanha). Os ciclos e condições utilizados no 

ensaio foram: denaturação inicial por 5 minutos a 94 ºC, seguido por 35 

ciclos de 30 segundos a 94 ºC (denaturação), 1 minuto a 55 ºC 

(anelamento), 1 minuto a 72 ºC (extensão) e extensão final de 5 minutos a 

72 ºC. Os controles positivos utilizados no ensaio foram cepas de 

Salmonella Typhimurium (ATCC® 14028; NCTC 12023); Salmonella 

Typhimurium (FSP - 399/05), Salmonella Enteritidis (FSP - 397/05) e 

Salmonella Choleraesuis (FSP - 400/05), adquiridas da coleção de culturas 

do Instituto Adolfo Lutz.  

Quadro 4. Iniciadores utilizados para identificação de Salmonella sp. (2); 
Salmonella Enteritidis (3) e Salmonella Typhimurium (1). 
 

 
 
Adaptado de SOUMET et al. (1999). Notas: pb (pares de bases). 
 
 

A identificação de sorotipos de SNT e presença de genes de 

virulência foi realizada com os conjuntos de iniciadores desenvolvidos por 

SEONGHAN KIM et al. (2006) e PETERSON et al. (2010) (Quadro 5). 

Realizaram-se os ensaios com cada conjunto de iniciador (STM, STY e STV) 

independentemente. Todas as amplificações foram realizadas em volume 

final de reação de 25L, contendo 5 L de DNA adicionado a uma solução 

(20 L) contendo 0,3 µM de cada iniciador (Extend, Biotecnologia Ltda, 

Iniciadores Sequência 5' → 3'

Tamanho 

(pb)

gene/região 

gênica

Fli15 (1) CGG TGT TGC CCA GGT TGG TAA T

Typ04 (1) ACT GGT AAA GAT GGC T 620 fliC

ST11 (2) GCC AAC CAT TGC TAA ATT GGC GCA

ST15 (2) GGT AGA AAT TCC CAG CGG GTA CTG G 429 JEO402-1

S1 (3) GCC GTA CAC GAG CTT ATA GA

S4 (3) ACC TAC AGG GGC ACA ATA AC 250 spv
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Campinas, SP, Brasil), tampão de reação 1X, MgCl2 1,5 mM, 200 M dNTP 

(Thermo Scientific, Lituania, UE) e 1,25 U de Taq Polimerase GoTaq 

(Promega, Madison, WI, EUA). As reações de PCR foram realizadas em 

termociclador Mastercycler (Eppendorf®, Hamburgo, Alemanha). Os ciclos e 

condições utilizados no ensaio com o conjunto de iniciadores STM foram: 

denaturação inicial por 5 minutos a 94ºC, seguido por 40 ciclos de 30 

segundos a 94ºC (denaturação), 30 segundos a 62ºC (anelamento), 1 

minuto a 72ºC (extensão) e extensão final de 5 minutos a 72 ºC. No ensaio 

com o conjunto de iniciadores STY as condições foram iguais ao STM, 

porém a quantidade de ciclos na fase de denaturação (30 segundos a 94ºC) 

foi reduzida de 40 para 35, com a intenção de diminuir o aparecimento de 

bandas inespecíficas. As condições do ensaio com o conjunto de iniciadores 

STV foram: denaturação inicial por 5 minutos a 94ºC, seguido por 35 ciclos 

de 30 segundos a 94ºC (denaturação), 15 segundos a 62ºC (anelamento), 

15 segundos a 58ºC (extensão) e extensão final de 1 minuto a 72ºC. Os 

controles positivos utilizados em ambos os ensaios (STM, STY e STV) foram 

cepas de Salmonella Typhimurium (ATCC® 14028; NCTC 12023), 

Salmonella Enteritidis (FSP - 397/05), adquirida do Instituto Adolfo Lutz, e 

Salmonella Mbandaka (FSP - 602/12), pertencente à coleção de culturas do 

Laboratório de Análises Biológicas do Departamento de Saúde Ambiental 

(FSP/USP).  

Após a amplificação por PCR, 5L do produto de cada reação foi 

separado por eletroforese a 6V/cm em gel de agarose 3,0% (Kasvi, 

Espanha), preparado com tampão TAE 1X (40 mM Tris, 20 mM autato, 1 mM 

EDTA [pH 8.0]), corado com brometo de etídio (1 mg/ml). Os fragmentos 

amplificados foram visualizados por transiluminação com luz ultravioleta e as 

imagens capturadas em sistema de foto-documentação (Epi Chemi II 

Darkroom e Software Labworks - UVP). O tamanho das bandas foi estimado 

por comparação com marcador molecular O’GeneRuler 50 pb DNA Ladder 

(Thermo Scientific, Lituania, UE) e identificadas de 1 a 5, sendo o número 1 

para a banda de maior tamanho e 5 para a de menor tamanho (Quadro 5). O 
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padrão de bandas obtido para cada cepa, entre os três conjuntos de 

iniciadores, foi comparado aos perfis divulgados por PETERSON et al. 

(2010) (Quadro 6).  

A determinação do sorotipo de SNT foi realizada conforme a 

presença/ausência de bandas no ensaio com o conjunto de iniciadores 

descritos por SOUMET et al. (1999) e com os três conjuntos de iniciadores 

STM, STY e STV (SEONGHAN KIM et al. 2006; PETERSON et al., 2010).  
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Quadro 5. Iniciadores utilizados para identificação de sorotipos de SNT e 
presença de genes de virulência, de acordo com os conjuntos STM, STY e 
STV.  

Região/
gene 

Iniciadores Sequência 5' → 3' 
Tamanho 

(pb) 
Fragmento 

nº 

    STM     

STM 1 STM0716F AACCGCTGCTTAATCCTGATGG   

 
STM0716R TGGCCCTGAGCCAGCTTTT 187 1 

STM 2 STM1350F TCAAAATTACCGGGCGCA   

 
STM1350R TTTTAAGACTACATACGCGCATGAA 171 2 

STM 3 STM0839F TCCAGTATGAAACAGGCAACGTGT   

 
STM0839R GCGACGCATTGTTCGATTGAT 137 3 

STM 4 STM4525F TGGCGGCAGAAGCGATG   

 
STM4525R CTTCATTCAGCAACTGACGCTGAG 114 4 

STM 5 STM4538F TGGTCACCGCGCGTGAT   

 
STM4538R CGAACGCCAGGTTCATTTGT 93 5 

    STY   
STY 1 STY0311F TGGTATGGTTAAGCGGAGAATGG   

 
STY0312R GAGAGTCATAGCCCACACCAAAG 301 1 

STY 2 STY0346F GGCTGGAGCAGCCTTACAAAA   

 
STY0347R AAGAGTTGCCTGGCTGGTAAAA 262 2 

STY 3 STY2299F AATCCCCCCCCCTCAAAAA   

 
STY2300R GGTACACGTTTACTGTTTGCTGGA 220 3 

STM 6 STM3845F ATATCTCATCGTCTCCTTTTCGTGT   

 
STM3845R GAAGGTCCGGATAGGCATTCT 181 4 

STY 4 STY2349F AATTACGGAGCAGCAGATCGAGG   

 
STY2349R TGCGGCCAGCTGTTCAAAA 124 5 

    STV   
spvC   SPVC 1  ACTCCTTGCACAACCAAATGCGGA   

 
SPVC 2  TGTCTTCTGCATTTCGCCACCATCA    571 1 

invA  INVA 1  ACAGTGCTCGTTTACGACCTGAAT    

 
INVA 2  AGACGACTGGTACTGATCGATAAT                           244 2 

PT4 PT4F  GGCGATATAAGTACGACCATCATGG   

 
PT4R  GCACGCGGCACAGTTAAAA 225 3 

sseL  SseLF TTCCGCGACAACCGACCTTTCTAA   

 
SseLR  TTCTTGAACCAGACCTTGCGTTGC 169 4 

STM 7 STM2150F  CATAACCCGCCTCGACCTCAT   
  STM2150R  AGATGTCGTGAGAAGCGGTGG 101 5 

 
Adaptado de SEONGHAN KIM et al. (2006) e PETERSON et al. (2010). 
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Quadro 6. Padrões de PCR dos 42 sorotipos de Salmonella descritos por 
PETERSON et al. (2010) 

 
Conjuntos de iniciadores   

Sorotipo STM STY STV 

1 1, 2, 3, 5 2, 4, 5 Typhi  
1, 2 0 2, 4 Chester  
1, 2 2 2, 4 Brandenburg  
1, 2 1, 2 2, 4 Poona 2  
1, 2 2, 5  2, 4 Javiana  
1, 2 2, 5 2, 4, 5 Uganda  
1, 3 4 2, 4 Orion  
1, 5 1, 2 ND Poona 1  
1, 5 2 ND Poona 3  

1, 2, 3 1, 2, 4, 5  2, 4 Westhampton  
1, 2, 3 1, 2, 4, 5  2, 4, 5 Senftenberg  
1, 2, 5 0 2, 4, 5 Muenchen  
1, 2, 5 2  2, 4, 5 Stanley  
1, 2, 5 2, 4 2, 4 Muenster  
1, 2, 5 2, 5  2, 4 Minnesota 
1, 2, 5 2, 5 2, 4, 5 Meleagridis  

1, 2, 3, 5 0  2, 4 Newport 
1, 2, 3, 5 5 2, 4 Derby 
1, 2, 4, 5 0 ND Java 1  
1, 2, 4, 5 0 2, 4 London  
1, 2, 4, 5 0  2, 4, 5 Paratyphi B  
1, 2, 4, 5 0 2, 4, 5 Reading  
1, 2, 4, 5 2  2, 4, 5 Heidelberg  
1, 2, 4, 5 1, 4, 5 2, 4 Weltevreden  

1, 2, 3, 4, 5 0 2, 4 Anatum 
1, 2, 3, 4, 5 0 2, 4, 5 Saintpaul  
1, 2, 3, 4, 5 4 1, 2, 4, 5 Typhimurium 

2 2  2, 4 Infantis  
2, 3 5 2, 4, 5 Agona  
2, 4 0 ND Java 2  
2, 5 0 2, 4, 5 Braenderup  
2, 5 0  2, 4 Ohio  
2, 5 2, 4 2, 4, 5 Bareilly  
2, 5 2, 4 2, 4 Oranienburg  
2, 5 2, 5 1, 2, 4, 5 Choleraesuis 
2, 5 2, 5 2, 4 Kentucky 

2, 3, 5 0 2, 4 Bovismorbificans  
2, 3, 5 1, 5  2, 4, 5 Tennessee 
2, 3, 5 2, 3  2, 4, 5 Berta 
2, 3, 5 2, 5  2, 4 Mbandaka  
2, 3, 5 3 1, 2, 4 Dublin  
2, 3, 5 3 1, 2, 3, 4 Enteritidis  
2, 3, 5 5 2, 4 Thompson  

3, 5 0 2, 4, 5 Hadar  
5 2, 4  2, 4 Montevideo  

 
Adaptado de Peterson et al. (2010).  
 
Notas: ND - Perfil de bandas Não Determinado por Peterson et al. (2010); 0  - ausência de 
banda.  
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4.5 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

 O teste de Qui Quadrado foi utilizado para determinar se existem 

diferenças na presença de SNT nos esgotos brutos entre as cidades de 

Taboão da Serra e São Lourenço da Serra e também para determinar se há 

diferenças sazonais na presença de SNT nos esgotos brutos de ambas as 

cidades.  
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5. RESULTADOS 
 

 

 Para as amostras de águas superficiais a concentração de SNT ficou 

abaixo do limite de detecção (<0,6473 NMP/100 mL) em 96% (48/50) exceto 

em uma amostra de São Lourenço da Serra e uma da Represa 

Guarapiranga cujas concentrações foram de 0,67 NMP/100 mL (setembro) e 

0,65 NMP/ 100 mL (novembro), respectivamente.  

A figura 12 apresenta as concentrações de SNT (NMP/100 mL) nas 

amostras de esgoto bruto de São Lourenço da Serra e Taboão da Serra, de 

janeiro a dezembro de 2013. Observa-se que a frequência de SNT acima do 

limite de detecção (LD) do método (<0,6473 NMP/100 mL) foi verificada em 

54% (27/50) do total de amostras. Em Taboão da Serra foi de 44% (11/25) e, 

em São Lourenço da Serra, 64% (16/25). Não foi observada diferença 

estatisticamente significativa na prevalência de SNT entre os esgotos brutos 

de São Lourenço da Serra e Taboão da Serra (p = 0,05). 

Em relação às estações do ano, verificou-se que o percentual de 

presença, considerando ambas as amostras, foi de 75% (9/12) nos meses 

de primavera (setembro a novembro), 67% (8/12) no verão (dezembro a 

fevereiro), 58% (7/12) no outono (março a maio) e 21% (3/14) no inverno 

(junho a agosto). Observou-se diferença estatisticamente significativa na 

prevalência de SNT em esgotos sanitários brutos entre o inverno e as outras 

estações do ano (p = 0,05).  Portanto, a presença de SNT nos esgotos 

brutos das regiões estudadas ocorre com menor frequência no inverno. 

As concentrações de SNT variaram de LD a 9,24 NMP/100 mL em 

São Lourenço da Serra, sendo que a concentração máxima observada 

ocorreu no mês de setembro. Já em Taboão da Serra as concentrações 

variaram de LD a 54,22 NMP/100 mL, com concentração máxima no mês de 

maio.  
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Figura 12. Concentrações de SNT (NMP/100 mL) em amostras de esgotos brutos de São Lourenço da Serra e Taboão da 
Serra, de janeiro a dezembro de 2013. 
 

 
 
Notas: nas datas sem valores correspondem ao Limite de Detecção do método (<0,06473 NMP/100 mL).
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Foi isolado um total de 506 cepas de SNT, sendo 499 de esgotos 

brutos e sete de águas superficiais. Entre os 506 isolados, 503 (99,4%) 

apresentaram o fragmento de DNA correspondente aos iniciadores 

ST11/ST15 (429 pb), sendo confirmados como Salmonella sp., enquanto 

três isolados (0,6%) não apresentaram nenhum fragmento de DNA, sendo 

classificados como “Negativo” para Salmonella sp..  

Dentre as 503 cepas confirmadas, 86 (17,1%) foram identificadas 

como Salmonella Enteritidis, por apresentar o fragmento de DNA com peso 

molecular de 250 pb (S1/S4) e 27 (5,3%) como Salmonella Typhimurium, por  

apresentarem o fragmento de DNA de 620 pb (Fli15/Typ04). Outras 52 

cepas (10,3%) foram consideradas como Salmonella Typhimurium atípicas, 

pois além de apresentar o fragmento típico do sorotipo (620 pb) também 

apresentou fragmento de 250 pb. Estas cepas foram isoladas de cinco 

amostras diferentes de esgotos brutos.  

As sete cepas isoladas das amostras de águas superficiais (FSP - 662 

– 667/13 e 29/14) apresentaram somente o fragmento de DNA de 429 pb 

(ST11/ST15), sendo identificadas como Salmonella sp.. Os dados dos 

padrões de PCR verificados para todos os isolados encontram-se 

disponíveis no ANEXO 3. 

 A Tabela 2 apresenta a distribuição de isolados de SNT, segundo 

estações do ano, durante período de estudo. A presença de Salmonella 

Enteritidis foi verificada apenas nos meses de verão (dezembro a fevereiro), 

representando 39,6% (86/217) dos isolados nesta estação. Salmonella 

Typhimurium (incluindo padrões atípicos de PCR) apresentou maior 

ocorrência no verão (29%), mas também foi verificada no outono (7,6%) e na 

primavera (5,7%). 
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Tabela 2. Distribuição de isolados de SNT, segundo estações do ano, de 
janeiro a dezembro de 2013.  

 
 
Notas: * Salmonella Typhimurium, inclui aquelas cepas com padrões atípicos de PCR.   

 

 A figura 13 mostra os padrões de PCR verificados com o conjunto de 

iniciadores de SOUMET et al. (1999). 

Figura 13. Imagem de gel de agarose mostrando os padrões de PCR dos 
sorotipos identificados com os conjuntos de iniciadores de SOUMET et al. 
(1999). 
 

 
Notas: (M) Marker de 50 pares de bases (pb).  
 
Controles positivos: FSP - 397/05 Salmonella Enteritidis; FSP - 398/05 Salmonella 
Typhimurium, pertencente à coleção de culturas do Laboratório de Prática de Saúde Pública 
HSP/FSP; FSP - 141/14 Salmonella Typhimurium (ATCC

®
 14028); FSP - 602/12 Salmonella 

Mbandaka.   
 
Cepas deste estudo: 107 e 108/13 – Salmonella Enteritidis; 263 e 300/13 - Salmonella 
Typhimurium; 302 e 262/13 - padrão de PCR atípico de Salmonella Typhimurium; 178 e 
288/13 – Salmonella sp.. 
 
 
 

Identificação

Verão 

(dez a fev)

Outono        

(mar a maio)

Inverno       

(jun a ago)

Primavera  

(set a nov) Total

Salmonella  sp. 68 (31,3) 146 (92,4) 58 (100) 66 (94,3) 338 (67,2)

Salmonella Enteritidis 86 (39,6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 86 (17,1)

Salmonella Typhimurium * 63 (29) 12 (7,6) 0 (0) 4 (5,7) 79 (15,7)

Total 217 (43,1) 158 (31,4) 58 (11,5) 70 (13,9) 503 (100)

Número de cepas identificadas  (%)
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 Com a utilização dos conjuntos de iniciadores STM, STY e STV, 

propostos por SEONGHAN KIM et al. (2006) e PETERSON et al. (2010), 

verificou-se que 10,5% (53/506) dos isolados das amostras de esgotos 

brutos apresentaram padrões de PCR correspondentes a nove sorotipos de 

SNT (Figura 14). Os sorotipos de SNT mais frequentes foram Salmonella 

Mbandaka (20 isolados) seguido de Salmonella Bradenburg e Salmonella 

Enteritidis, ambos com sete isolados. Nenhuma cepa isolada entre os meses 

de maio e setembro apresentou padrões de PCR correspondentes aos 40 

sorotipos de SNT identificáveis com este método (Anexo 3).  

 

Figura 14. Distribuição de sorotipos de SNT identificados nas amostras de 
esgotos brutos, de janeiro a dezembro de 2013. 
 

 

Notas: * Todos os sorotipos identificados pertencem a Salmonella enterica subsp. enterica.           

São apresentados apenas os sorotipos com padrões típicos de PCR. 

Na figura 15 são mostrados os padrões de PCR verificados com os 

conjuntos de iniciadores STM, STY, e STV.  
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Figura 15. Imagem de gel de agarose mostrando os padrões de PCR dos 
sorotipos identificados com os conjuntos de iniciadores STM (superior), STY 
(meio) e STV (inferior).  

 

 

Notas: (M) Marker de 50 pares de bases (pb).  
 
Controles positivos: FSP - 397/05 Salmonella Enteritidis; FSP - 141/14 Salmonella 
Typhimurium (ATCC

®
 14028); FSP - 602/12 Salmonella Mbandaka.   

 
Cepas deste estudo: 107/13 – padrão de PCR atípico de Salmonella Enteritidis (STM 
2,3,5/STY 3,4/ STV 1,2,3,4); 108/13 – Salmonella Enteritidis (STM 2,3,5/STY 3/ STV 
1,2,3,4); 125/13 – Salmonella Agona (STM 2,3/STY 5/ STV 2,4,5); 149/13 - Salmonella 
Mbandaka (STM 2,3/STY 2,5/ STV 2,4); 164/13 Salmonella Bradenburg (STM 1,2/STY 2/ 
STV 2,4); 231/13 – padrão de PCR atípico de Salmonella Typhimurium (STM 1,2,3,4,5/STY 
2,4,5/ STV 1,2,4,5); 234/13 - Salmonella Typhimurium (STM 1,2,3,4,5/STY 4/ STV 1,2,4,5); 
265/13 – Salmonella Bareilly (STM 2,5/STY 2,4/ STV 2,4,5); 274/13 – Salmonella 
Bradenburg (STM 2,5/STY 0/ STV 2,4,5); 288/13 – Salmonella Saintpaul (STM 
1,2,3,4,5/STY 0/ STV 2,4,5); 50/14 – Salmonella Hadar (STM 3,5/STY 0/ STV 2,4,5).  
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 Integrando-se os achados a partir dos métodos propostos por 

SOUMET et al (1999) e PETERSON et al. (2010), observou-se que os 

padrões de PCR de sete cepas, provenientes das amostras de esgoto, 

confirmaram-se como Salmonella Enteritidis (ANEXO 3). Outras 39 cepas 

apresentaram padrões atípicos de PCR de Salmonella Enteritidis, por 

apresentarem o fragmento de DNA correspondente ao iniciador STM6 

(fragmento nº 4 do conjunto de iniciadores STY [181 pb]), ou por não 

apresentar qualquer fragmento de DNA do conjunto de iniciadores STY. 

Duas cepas confirmaram-se como Salmonella Typhimurium, enquanto 

outras 76 apresentaram padrões atípicos de PCR de Salmonella 

Typhimurium, por apresentarem os fragmentos de DNA n° 2 e/ou 5 (STY), 

ou não apresentar o gene spvC (fragmento nº1 do conjunto de iniciadores 

STV [571 pb]). Notou-se que entre estas 76 cepas, 66 (87%) apresentaram 

os padrões de PCR: 1,2,3,4,5 (STM), 2,4,5 (STY), 1,2,4,5 (STV), que diferem 

dos padrões estipulados no método de referência pela presença dos 

fragmentos n° 2 (STY 2 [262 pb]) e n°5  (STY 4 [124 pb]), ambos do conjunto 

de iniciadores STY. As cepas que apresentaram padrões atípicos de PCR de 

Salmonella Typhimurium foram isoladas de sete amostras diferentes de 

esgotos brutos.  

 Os três isolados classificados como “Negativo” no ensaio segundo 

SOUMET et al. (1999) não apresentaram o marcador genético invA (244 pb) 

para Salmonella sp. além dos outros genes de virulência pesquisados (sseL 

e spvC). Em dois isolados (77/13 e 562/13) detectou-se o invA, porém os 

genes de virulência sseL (169 pb) e o  spvC (571bp) não foram detectados. 

O gene de virulência spvC (571 pb) foi observado em 25% (125/506) dos 

isolados, entre os quais 42 (34%) foram identificados como Salmonella 

Enteritidis e 72 (58%) como Salmonella Typhimurium, incluindo aqueles 

isolados que apresentaram padrões atípicos de PCR de ambos os sorotipos.   
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6. DISCUSSÃO  

 

 

 A ocorrência de SNT em amostras ambientais, como águas 

superficiais e esgotos sanitários brutos, evidencia a circulação desses 

patógenos no ambiente em decorrência do perfil epidemiológico de 

determinada população. Estudos como os realizados por SILVA (2008) e 

relatórios divulgados pela CETESB (CETESB, 2014) e pela prefeitura de 

São Lourenço da Serra (PMSB – São Lourenço da Serra, 2010) apontam 

que a contaminação biológica das águas do manancial São Lourenço e da 

represa Guarapiranga é consequência da pressão antrópica recebida em 

função de um processo histórico de ocupação irregular de suas margens. 

 SNT está presente em apenas 4% das amostras de águas superficiais 

das regiões estudadas, com concentrações que variam de LD (<0,6473 

NMP/100ml) a 0,67 NMP/100 mL. O limite de detecção (LD) dos métodos de 

quantificação de SNT, pela técnica de tubos múltiplos, varia amplamente na 

literatura (0,015 NMP/L - 300 NMP/L), dificultando comparações mais 

apuradas entre os estudos (WAAGE et al., 1999; JENKINS et al., 2008; 

HALEY et al., 2009; RAJABI et al., 2011; JIMENEZ e CHAIDEZ, 2012). Se 

consideradas águas superficiais impactadas por despejo de esgotos 

sanitários nota-se que estas tendem a apresentar prevalência e 

concentração superior às verificadas neste estudo. DOLEJSKÁ et al., 2009 e 

HSU et al., 2011 relataram prevalências de 8,6 a 56%, respectivamente e 

BONADONNA et al., (2003 e 2006), verificaram concentrações que variaram 

de 10 a 105 NMP/100ml. É possível que a baixa prevalência e concentração 

de SNT, nos pontos de captação de água para o abastecimento público, 

sejam influenciadas pela diluição dos esgotos sanitários despejados nestes 

mananciais, ficando abaixo do limite de detecção durante a maior parte do 

período de estudo. Outra hipótese é que as cepas isoladas do manancial 

São Lourenço sejam provenientes de fontes difusas de contaminação, como 
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fezes de cavalos (JOKINEN et al., 2011) e/ou por influência da fauna 

silvestre à jusante de São Lourenço da Serra (PATCHANEE et al., 2010). No 

caso da represa Guarapiranga, é possível que a única cepa isolada seja 

proveniente do arraste de sujidades, por escoamento superficial, das ruas da 

cidade de São Paulo (SCHETS et al., 2008).  

 Não há diferença estatisticamente significativa na prevalência de SNT 

entre os esgotos brutos de São Lourenço da Serra e Taboão da Serra (p = 

0,05), nas quais SNT está presente em 54% (27/50) das amostras. 

JOKINEN et al. (2011) verificaram prevalência de 18,6% (8/43) em esgotos 

brutos de área onde há centros urbanos e atividade agrícola, localizada no 

sul de Alberta (Canadá). Já ESPIGARES et al. (2006) relataram prevalência 

de 52,4% (11/21) em esgotos brutos de área urbana do sul da Espanha, no 

período de inverno (novembro a março). Diferentemente do encontrado por 

ESPIGARES et al. (2006), neste estudo, a prevalência de SNT nos meses 

de inverno difere significativamente das outras estações (p = 0,05) com 

prevalência de 21% (3/14) nos meses de inverno. Sendo assim, a 

prevalência de SNT em esgotos brutos pode variar entre áreas urbanas, 

inclusive durante a mesma estação do ano.   

 A presença do fragmento de DNA de 620 pb (Fli15/Typ04), 

correspondente ao gene fliC, sugere uma forte evidência na identificação de 

27 cepas como pertencentes ao sorotipo Salmonella Typhimurium. Este 

iniciador tem sido utilizado unicamente para identificação de cepas de 

Salmonella Typhimurium isoladas de diversas matrizes como carcaças de 

frangos (CHAGAS et al., 2013), tilápia do Nilo (sem vísceras) (DAVID et al., 

2009), pele e anus de répteis (SHIN et al., 2012), sucos de frutas 

comercializados em barracas de vendedores ambulantes (DIANA et al., 

2012) e frutas processadas e comercializadas em mercados (PUI et al., 

2011). Outros autores ainda confirmaram esta identificação por sorologia 

clássica (White-Kauffman-Le Minor scheme), com isolados de amostras de 

lodos de esgoto (KRZYZANOWSKI et al., 2014) e vísceras e outras partes 

de frangos (OLIVEIRA et al., 2002; SOUMET et al., 1999).  



79 
 

Outras 52 cepas apresentaram padrões atípicos de PCR para 

Salmonella Typhimurium, pois além de apresentar o fragmento de DNA de 

620 pb (Fli15/Typ04) também apresentaram o de 250 pb (S1/S4), 

característico de Salmonella Enteritidis. Contraditoriamente, cepas 

identificadas como Salmonella Typhimurium não apresentaram este 

fragmento em estudos de KRZYZANOWSKI et al. (2014), com isolados de 

lodos de esgotos, e SOUMET et al. (1999), com isolados de diversas 

matrizes de granjas de frango. Os iniciadores S1/S4 foram desenhados por 

SOUMET et al. (1999) a partir de sequência de DNA de plasmídeo de 

virulência com peso molecular de 38 MDa (~57,6 Kb) (WOOD et al. 1994). 

Sabe-se que o principal plasmídeo de virulência de Salmonella Enteritidis 

possui peso molecular de ~60 Kb e, por conter a região F-like oriT, é 

potencialmente transferível (PORWOLLIK e MCCLELLAND, 2003). Sendo 

assim, é plausível a hipótese de que a região spv, amplificada pelos 

iniciadores S1/S4, também esteja presente em Salmonella Typhimurium, 

entretanto, estudos posteriores são necessários para determinar se esta 

região está presente em plasmídeos de virulência ou no cromossomo destas 

cepas.  

Os sorotipos Salmonella Enteritidis e Typhimurium estão presentes 

em 32,8% das amostras de esgotos brutos, incluindo as cepas que 

apresentaram padrões atípicos de PCR. Por outro lado, estes dois sorotipos 

representam apenas 3,5% (15/429) das cepas isoladas de esgotos, entre 

1996 e 2003, no Estado de São Paulo (TAVECHIO et al., 2002). Todavia, 

esses dados são representados por cepas enviadas por laboratórios, 

públicos e privados, e de universidades públicas, não sendo fornecidas 

informações sobre os métodos de isolamento, amostragem e diferenciação 

entre as matrizes de esgotos brutos e tratados, o que pode gerar vieses de 

seleção amostral na interpretação dos dados.  

Os sorotipos Salmonella Enteritidis e Typhimurium estão presentes 

nas amostras de esgotos brutos, principalmente nos meses de verão 

(dezembro a fevereiro), representando a maior parte (68,6%) dos isolados 
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nesta estação, incluindo-se as cepas que apresentaram padrões atípicos de 

PCR. Relatórios publicados pelo CDC (CDC, 2013) e pela EFSA 

(EFSA/ECDPC, 2014) mostram que os surtos de salmonelose ocorrem, 

sobretudo, durante esta estação do ano. Além disso, diversos estudos 

mostram que os sorotipos Salmonella Enteritidis e Typhimurium são 

endêmicos do Estado de São Paulo, por apresentar alta prevalência entre 

isolados de fontes humanas e não humanas (CASTRO et al., 2002; 

FERNANDES et al., 2006; MEDEIROS et al., 2011; TAVECHIO et al., 1996, 

2002). Salmonella Enteritidis é responsável por 62% dos surtos de 

salmonelose associados a consumo de alimentos em restaurantes 

(EDUARDO et al., 2004), e estes são os sorotipos que mais causam 

bacteremias por SNT (CASTRO et al., 2002). Portanto, a alta prevalência 

destes patógenos nos esgotos brutos da RMSP durante o verão indica que 

há uma maior circulação do patógeno no ambiente, estando a população 

mais exposta durante esta estação do ano.  

As cepas de Salmonella Enteritidis isoladas de esgotos brutos 

apresentam padrões atípicos de PCR, com o uso dos conjuntos de 

iniciadores STM, STY e STV. Observou-se neste estudo a presença do 

fragmento de DNA correspondente ao iniciador STM6 (Figura 15 - banda nº 

4 do STY [181 pb]) em isolados de diferentes coletas, previamente 

identificados como Salmonella Enteritidis com o conjunto de iniciadores 

desenvolvido por SOUMET et al. (1999). Este iniciador amplifica a região 

gênica ainda não caracterizada STM3845, comum em Salmonella Orion, 

Westhampton, Senftenberg, Muenster, Weltevreden, Typhimurium, Bareilly, 

Oranienburg e Montevideo (SEONGHAN KIM et al., 2006). A presença desta 

região gênica já havia sido considerada como “incerta” em cepas de 

Salmonella Enteritidis de origem clínica, analisadas pela técnica de 

Microarray (PORWOLLIK et al., 2004). 

Padrões atípicos de PCR também foram observados em isolados 

identificados como Salmonella Typhimurium entre os conjuntos de 

iniciadores STM, STY e STV. Estes padrões constam da presença dos 
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fragmentos STY 2 (Figura 15 - nº 2 [262 pb]) e STY 4 (Figura 15 - nº 5 [124 

pb]), que amplificam as regiões gênicas STY0346 e STY2349, 

respectivamente, comum em Salmonella Typhi, Brandenburg, Poona, 

Javiana, Uganda, Westhampton, Senftenberg, Stanley, Muenster, 

Minnesota, Meleagridis, Derby, Heidelberg, Weltevreden, Infantis, Agona, 

Bareilly, Oranienburg, Choleraesuis, Kentucky, Tennessee, Berta, 

Mbandaka, Thompson e Montevideo (SEONGHAN KIM et al., 2006). A 

região STY0346 pode conter os genes tcfABCD, responsáveis por expressar 

constituintes fimbriais, enquanto a região STY2349 ainda não foi 

caracterizada (PORWOLLIK et al., 2004). Antígenos fimbriais de Salmonella 

Enteritidis (Sef) e Salmonella Typhi (sty) também tem sido observados em 

conjunto com o gene fliC (Fli15/Typ04), utilizado para identificar Salmonella 

Typhimurium (DIANA et al., 2012; MALKAWI e GHARAIBEH, 2004; NILLIAN 

et al., 2011). No entanto, estes autores interpretaram os padrões observados 

como sendo uma mistura entre ambos os sorotipos, pois os ensaios de PCR 

foram realizados diretamente de amostras pré-enriquecidas, sem o 

isolamento prévio das cepas. Nesta pesquisa, no entanto, tomaram-se 

precauções de obter cepas puras para os ensaios moleculares, o que 

suporta a hipótese de que os fragmentos adicionais sejam pertencentes a 

ambos os sorotipos Salmonella Enteritidis e Typhimurium.  

Os padrões atípicos de Salmonella Enteritidis e Salmonella 

Typhimurium detectados no curso desta investigação podem ampliar as 

possibilidades de interpretação de resultados produzidos pela análise de 

PCR com os conjuntos de iniciadores STM e STY (SEONGHAN KIM et al., 

2006). Outros pesquisadores têm se empenhado no aprimoramento deste 

método, avaliando-o na identificação de cepas de SNT isoladas de matrizes 

clínicas e fezes de animais (LEADER et al., 2009; MERTES et al., 2010; 

PETERSON et al., 2010), além de fontes ambientais como culturas (tomates, 

alface, cebola) e águas subterrâneas e de irrigação (JEAN-GILLES 

BEAUBRUN et al., 2012) e águas superficiais (McEGAN et al., 2014). 

Padrões divergentes aos originais, estabelecidos por SEONGHAN KIM et al. 
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(2006),  tem sido relatados para Salmonella Anatum, Derby, Hadar, Newport, 

Montevideo e Paratyphi B (MERTES et al., 2010); Montevideo, Newport, 

Muenchen, Hadar, Infantis, Paratyphi, Derby, Berta e Seftenberg (JEAN-

GILLES BEAUBRUN et al., 2012); e  Anatum (SALEM et al., 2010). LEADER 

et al., (2009) desenharam os iniciadores para as mesmas regiões gênicas 

previamente avaliadas por SEONGHAN KIM et al. (2006) e adicionalmente 

para outras sete regiões. Como resultado foram detectados dois padrões de 

PCR para Salmonella Typhimurium e dois para Salmonella Enteritidis, os 

quais estão relacionados à ausência das regiões gênicas STM3518 e Sdf, as 

quais não foram consideradas por SEONGHAN KIM et al. (2006).  

Os padrões atípicos de PCR observados nesta pesquisa revelam a 

presença de genes adicionais na maior parte das cepas de Salmonella 

Enteritidis e Typhimurium. A presença destes genes pode ser explicada por 

eventos de transferência lateral de genes (conjugação, transformação e 

transdução), apontado como sendo o principal mecanismo de diferenciação 

de sorotipos de Salmonella no curso de sua evolução (PORWOLLIK et al., 

2003), ou ainda por mutações, que podem conferir vantagens adaptativas ou 

ainda aumentar ou atenuar o potencial de virulência de determinadas 

linhagens de Salmonella (CHAN et al., 2003). Diferenças na 

presença/ausência de genes em um mesmo sorotipo também foram 

evidenciadas por PORWOLLIK et al. (2004) por meio de análises de 

microarray, sendo que os sorotipos que mais apresentaram diferenças (38 

regiões gênicas) foram Salmonella Infantis, Paratyphi B e Muenster, 

enquanto os que menos apresentaram diferenças (10 ou menos regiões 

gênicas) foram Salmonella Abortusovis, Agona, Choleraesuis, Oranienburg, 

Paratyphi C, Senftenberg, Thompson, Typhimurium e Typhi. Deste modo, é 

possível que a presença de genes adicionais em Salmonella Enteritidis e 

Typhimurium isoladas neste estudo tenha sido propiciada pelo nicho ao qual 

estas cepas estão submetidas, e ainda que estas cepas possam ser 

exclusivas dos locais estudados, uma vez que estes padrões atípicos de 

PCR não foram relatados entre cepas isoladas de nove países da Europa 
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(MERTES et al., 2010), Estados Unidos (JEAN-GILLES BEAUBRUN et al., 

2012; McEGAN et al., 2014; PETERSON et al., 2010; SEONGHAN KIM et 

al., 2006) e Tunísia (SALEM et al., 2010).  

Os ensaios com os conjuntos de iniciadores STM, STY e STV, 

permitiram ainda a identificação de outros sete sorotipos de SNT (Figuras 14 

e 15). Estes dados apontam uma baixa diversidade de sorotipos de SNT em 

amostras de esgotos brutos, corroborado por estudos realizados no Canadá 

(JOKINEN et al., 2011) e na Espanha (ESPIGARES et al., 2006), nos quais 

foram identificados quatro e sete sorotipos de SNT, respectivamente, 

incluindo Salmonella Enteritidis, Typhimurium e Hadar, também isolados 

neste estudo. Entretanto, águas superficiais possuem diversidade maior de 

sorotipos SNT do que em amostras de esgotos (ver ANEXO 1), com até 35 

sorotipos em amostras de rios que compõem uma mesma bacia hidrográfica 

(THOMAS et al., 2012).  Esta diferença reflete a diversidade de hospedeiros 

de SNT que influenciam cada tipo de matriz. Esgotos sanitários brutos são 

formados – ao menos teoricamente – apenas por fezes humanas, enquanto 

a diversidade microbiológica de águas superficiais pode ser influenciada por 

esgotos sanitários e industriais e também por fezes de diversos animais de 

criação e selvagens, que contaminam os rios por escoamento superficial 

(LEVANTESI et al., 2012). Outra hipótese é que há uma maior pressão 

seletiva nos esgotos sanitários em função da alta concentração de 

microrganismos em relação às águas superficiais (WHO, 2006), o que 

limitaria o desenvolvimento de determinados sorotipos de Salmonella nesta 

matriz.   

Ao total, nove sorotipos de SNT estão presentes nos esgotos brutos 

estudados, sendo que todos apresentaram os genes de virulência invA, Ssel 

e spvC. Apenas seis destes sorotipos (Salmonella Enteritidis, Typhimurium, 

Typhimurium [4,5,12,:i:-], Agona, Saintpaul, Hadar e Mbandaka) representam 

80,8% (2.877/3.554) dos isolados de Salmonella de fontes humanas no 

Estado de São Paulo, entre 1996 e 2003 (FERNANDES et al., 2006). Com 

exceção de Salmonella Saintpaul, os outros cinco sorotipos citados 
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representam 48,9% (2.242/4.581) dos isolados de fontes não humanas no 

Estado de São Paulo, de 1996 a 2000 (TAVECHIO et al., 2002). Além disso, 

embora alguns destes sorotipos sejam epidemiologicamente menos 

representativos, há relatos de surtos de origem alimentar associados à 

Salmonella Braenderup (CDC, 2005), Mbandaka (HARRIS et al., 2003) e 

Saintpaul (CDC, 2008).  

Diante do exposto, a presença de SNT com potencial patogênico em 

esgotos sanitários brutos da RMSP, pode-se inferir que este patógeno esteja 

circulando no ambiente, uma vez que 13% dos esgotos sanitários desta 

região ainda não são coletados (SABESP, 2013). É provável que os 

sorotipos de SNT verificados nesta pesquisa estejam circulando na 

população residente da RMSP, tendo em vista que as cidades desta região 

possuem características culturais semelhantes, bem como a produção e 

distribuição de alimentos em larga escala e fluxo migratório constante de 

pessoas (NYACHUBA et al., 2010). Ressalta-se que a baixa ocorrência de 

SNT nas águas superficiais investigadas não exclui a possibilidade de que 

este patógeno esteja presente em outros pontos dos mananciais 

investigados, ou ainda em outros mananciais do Estado de São Paulo, que 

também já se encontram impactados pela ação antrópica (CETESB, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

CONCLUSÕES 

 

 

 Salmonella Não Tifóide foi frequente em 4% das amostras de águas 

superficiais da represa Guarapiranga e do manancial São Lourenço. Já a 

frequência nas amostras de esgotos sanitários de Taboão da Serra e São 

Lourenço da Serra foi de 54%. As concentrações de SNT variaram 

amplamente entre as duas matrizes investigadas, sendo superiores em 

esgotos brutos. Entretanto, não há diferença estatisticamente significativa na 

presença de SNT entre os esgotos brutos gerados nas duas cidades. SNT 

ocorreu com menor frequência durante os meses de inverno (junho a 

agosto). No entanto, durante o verão há maior ocorrência dos sorotipos 

Salmonella Enteritidis e Typhimurium, potencialmente patogênicos, o que 

pode evidenciar um reflexo do perfil epidemiológico de salmonelose na 

população contribuinte desses esgotos brutos analisados. Estes sorotipos 

apresentaram padrões atípicos de PCR relacionados à presença de genes 

de plasmídeos de virulência, constituintes fimbriais e outros ainda não 

caracterizados, que podem servir de base para o aprimoramento do método 

do PCR utilizado neste estudo. Outros sete sorotipos também foram 

identificados nos esgotos brutos (Salmonella Agona, Bareilly, Bradenburg, 

Braenderup, Enteritidis, Hadar, Mbandaka, Saintpaul, Typhimurium) 

representando a baixa diversidade de SNT nesta matriz, em comparação 

com a diversidade de SNT em águas superficiais relatada na literatura.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 A presença de SNT nos esgotos brutos da região estudada sugere 

sua circulação na população. Esta matriz deve ser compreendida como 

transitória entre a população contribuinte para a sua geração e seus 

possíveis destinos, seja mediante transformação em subprodutos nas ETEs, 

ou ainda por despejo direto no ambiente. Ressalta-se a importância do 

monitoramento de SNT, sobretudo nos meses de verão, acompanhado de 

investigação epidemiológica e da realização de pesquisas para o 

desenvolvimento, aprimoramento e difusão de métodos moleculares 

economicamente viáveis para o monitoramento de SNT em matrizes 

ambientais. 
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SUGESTÕES 

 

 

 Identificar a variação monofásica (4,5,12,:i:-) entre as cepas identificadas 

como Salmonella Typhimurium (inclusive aquelas com padrões atípicos 

de PCR), com o conjunto de iniciadores desenvolvido por TENNANT et 

al. (2010). 

 Identificar o perfil plasmidial das cepas identificadas como Salmonella 

Enteritidis e Typhimurium.  
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ANEXO 1 

 

Quadro. Resumo dos estudos sobre a ocorrência de SNT em águas 

superficiais e esgotos sanitários  

 

Continua... 

Notas: 
(1) 

Prevalência de Salmonella nas amostras analisadas 

                 (2) 
Inclui: sorotipos de Salmonella Não Tifóide; Salmonella Tifóide (Salmonella                                      

Paratyphi B var. Java); Salmonella enterica subsp. arizonae; sorotipos não identificados 
(Rough) 

 NA – Não Analisado; NE – Não Especificado 

 

Referência                   

(Local de 

estudo)

Local de coleta e forma 

de utilização da água Coletas e amostras Resultados Sorotipos isolados2

Arvanitidou et al. 

(2005)                                         

(Norte da Grécia)

● Rio Axios: receptor de 

esgoto bruto antes de entrar 

na Grécia                                    

● Rio Aliakmon: abastece a 

cidade de Thessaloniki                              

(Ambos os rios servem para 

atividades recreacionais)

● Rio Axios (n = 57)                                       

● Rio Aliakmon (n = 38)

● Axios: 36,8%1                               

● Aliakmon: 21,0%                           

Tshiongwe, Bovis morbificans, 

Dabou, Hadar, Mbandaka, 

Muenster, Montevideo, 

Jubillee, Hilbrow, Infantis, 

Halle, Roan, Virchow, Yolo, 

Ibadan, Cerro, Cubana, 

Seftenberg, Kedougou

Espigares et al. 

(2006)                       

(Sul da Espanha)

ETE Granada 

Esgoto bruto (n = 21)             

Esgoto tratado (n = 21)

● Esgoto bruto 52,4%                                   

● Esgoto tratado: 47,6% 

● Esgoto bruto: Anatum, 

Enteritidis, Goldcoast, Hadar, 

London, Newport,Typhimurium                              

● Esgoto tratado: Anatum, 

Enteritidis, Hadar, London

Gaertner et al. 

(2011)                

(Texas - EUA)

Lago Spring - Rio San 

Marcos: uso da água NE                                      

6 coletas em 6 pontos no rio 

e 3 poças de água às 

margens (amostras de água e 

sedimentos). 

● Água: negativo para InvA 

antes do período de chuvas e 

positivo após as chuvas em 

pelo menos um dos pontos 

em todas as coletas                                          

● Sedimentos: positivo em 

um dos pontos de uma das 

coletas

Cubana, Gaminara, Give, 

Javiana, Kentucky, 

Montevideo, Muenchen, 

Newport

Haley et al. (2009)                     

(Georgia - EUA)
Rio Little, localizado dentro do 

da bacia do rio Suwannee: 

irrigação de culturas e 

recreação (pesca, natação e 

passeios de barco).                                           

Coletas mensais em seis 

pontos e 12 amostras de 

cada ponto (n = 72)

● Análise espacial: positivo 

em 79,2% das amostras; 4,96 

- 7,46 NMP/L)                                            

● Análise temporal: positivo 

para 33,3% (2/6) dos pontos 

em abril e 100% em 5 meses 

de 2005 e 2 meses de 2006; 

ND (<1,8 NMP/L) - 68,6 

NMP/L

● Salmonella enterica subsp. 

arizonae                                             

● Muenchen; Rubislaw; 

Mikawasima; Braenderup; 

Saint Paul; Bareilly; Liverpool; 

I 4,[5]:b, Gaminara, 

Montevideo, Anatum, I 

47:z4z23

HO e TAM (2000) Rio e riachos não divulgados n = 52 1 a 4,6 X 103 células/L NA

Hsu et al. (2011)                         

(Taiwan)

Água bruta de 18 ETAs que 

captam dos rios, Choshui, 

Puzih, Bajhang, Zengwen e 

Kaupin: consumo humano. 

Rio Zengwen: irrigação de 

culturas                               

Coletas de janeiro a agosto 

de 2009 (n = 116)

● Positivo em 8,6% das 

amostras (10/116)                                                           

● PCR: invA negativo em 

todas as amostras do PI; 

100% (10/10) do PII; 70% 

(7/10) do PIII                                  

Newport, Victoria, Enteretidis, 

Houten, Montevideo, Albany, 

Paratyphi B var. Java

Jenkins et al. (2008)                                           

(Georgia - EUA)

Bacia hidrográfica cercada por 

área de plantio e área 

arborizada. Utilização NE                                                           

Coletas  mensais de afluente 

e efluente (n = 5 de cada)    

● Afluente: ND (<0,015 

MPN/L) - 0,55 MPN/L                                                                  

● Efluente: ND (<0,015 

MPN/L) - 3,4 MPN/L

NA

Jimenez e Chaidez 

(2012) (Sinaloa - 

México)
Três rios: uso da água NE             

Coletas quinzenais: 14 

amostras de cada um dos 6 

pontos de coleta (n = 84). 

● NMP: 45% positivos; ND 

(<300) - 46000 NMP/L                             

● Ultrafiltração: 76% positivos

NA
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Quadro. Sumarização dos estudos sobre a ocorrência de SNT em águas 

superficiais e esgotos sanitários  

Continuação... 

 

Notas: 
(1) 

Prevalência de Salmonella nas amostras analisadas 

                 (2) 
Inclui: sorotipos de Salmonella Não Tifóide; Salmonella Tifóide (Salmonella 

Paratyphi B var. Java); Salmonella enterica subsp. arizonae; sorotipos não identificados 
(Rough) 

  NA – Não Analisado; NE – Não Especificado

Referência                   

(Local de 

estudo)

Local de coleta e forma 

de utilização da água Coletas e amostras Resultados Sorotipos isolados
2

Jokinen et al. (2011)                         

(Alberta - Canadá)   

● Água - Rio Oldman: 

consumo humano, irrigação 

de culturas, dessedentação 

de gado e recreação.                                   

● Esgoto bruto: ETE Fort 

Macleod. (n = 43) 

●Água - Rio Oldman  (n = 

342)                            

●Esgoto bruto  (n = 43) 

● Água: 8,5% (29/342)                  

● Esgoto bruto: 18,6% (8/43)

● Água: Derby, Give var. 15+, 

Heidelberg, I:11:r:-, 

Mbandaka, Rubislaw, 

Senftenberg, Typhimurium.                                  

● Esgoto bruto: Hadar, 

Heidelberg, Muenchen, 

Stanley

KINDE et al. (1996)      

(EUA)

● Água - Rio inteiramente 

formado por efluentes de uma 

ETE: dessedentação de 

animais                                

● Esgoto bruto e tratado                             

Órgão e fezes de animais

NE

● 15 cepas isoladas de 

esgotos brutos e tratados e 

órgãos e fezes de animais                                 

● 66 cepas isoladas de águas 

superficiais

Enteritidis, Typhimurium, 

Tenesse, Give, Mbandaka, 

Panamá

PATCHANEE et al. 

(2010)                           

(Carolina do Norte)

Bacias hidrográficas que 

passam por dentro de 

sistemas de produção de 

carne suína, 

residencial/industrial 

(Jumping Run Creek - JRC), 

florestal e agrícola

Sistemas de produção de 

carne suína (n = 12); 

residencial/industrial (JRC) (n 

= 34); florestal (n = 28); 

agrícola (n = 12). Foram 

coletadas duplicatas, 

totalizando 172 amostras. 

Sistemas de produção de 

carne suína (41,7%), 

residencial/industrial (JRC) 

(58,8%), florestal (57,1%) e 

agrícola (50%).

Anatum, Bredeney, 

Mbandaka, Gaminara, 

Bullbay, Give, Miami, 

Montevideo, Muenchen, 

Gaminara, Brandenburg, 

Newport.

Rajabi et al. (2011)                         

(Florida - EUA)

Parte superior do rio 

Suwannee: irrigação de 

culturas                        

Coletas mensais em 4 pontos 

(n = 110) ND (<18) - 5400 NMP/100 mL

Braenderup, Cubana, 

Inverness, Johannesburg, 

Montevideo, Muenchen, 

Newport, Rubislaw

Schets (2008)                              

(Amsterdam - 

Holanda) 

● Um canal com habitações 

no entorno (Prinsengracht) e 

outro sem habitações 

(Herengracht): ambos servem 

à drenagem urbana                                      

● Rios: Amstel e Ijmeer                                 

● Cinco lagos: recreação                                     

Coletas realizadas 8 vezes de 

Junho de 2003 a Junho de 

2004

● Presente: Herengracht e 

Amstel                                                     

● Ausente: Prinsengracht e 

Ijmeer Newport, Virchow 

Thomas et al. 

(2012)                                                     

(Ontario - Canada)

Riacho Canagagigue (CAN) e 

Rio Conestogo (CON), 

localizados na zona rural com 

agricultura intensiva.  Riacho 

Laurel (LC), localizado na 

zona urbana. Ambos 

desaguam no rio Grand que 

fornece água para 86% da 

população local (900 000 

habitantes). Também são 

utilizados para atividades 

recreacionais e agrícolas.                     Coletas quinzenais (n = 116)  

● LC: 89% positivo (56/63)                     

● CAN: 82% positivo (23/28)                        

● COM: 48% positivo (12/25)

Typhimurium, Heidelberg, 

Thompson, Infantis, 

Kentucky, Agona, 

Oranienburg, Kiambu, 

Senftenberg, Montevideo, 

Tennessee, Mbandaka, Berta, 

Putten, Uganda, 4,5,12:b:-, 

Newport, Anatum, Hadar, 

Saintpaul, Derby, 4,5,12:i:-, 

28:y:- Indiana, Orion, Ago, 

Enteritidis, Give, Hartford, 19:-

:-, 4,12:-:-, 23:d:-, Rough-

O:fgt:-, Rough-O:d:l,w, 

Litchfield, Muenchen, 

Pomona, Worthington

Waage et al. (1999)                             

(Oslo - Noruega)

● Água bruta: Lago 

Maridalsvannet - ETA Oset, 

abastece a cidade de Oslo; 

Rio Akerselva; Riachos 

Nilserudkleiva e 

Sognsvannsbekken                      

● Esgoto bruto: ETE 

Bekkelaget 

● Água bruta: ETA Oset (n = 

2); Rio Akerselva (n = 9); 

Riachos Nilserudkleiva (n = 1) 

e Sognsvannsbekken (n = 1)                 

● Esgoto bruto (n = 1)  

● Água bruta: ND (<2 

CFU/100ml)                                              

● Esgoto bruto: presente 

NA
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 

Quadro. Padrões de PCR das cepas isoladas de esgotos brutos (Taboão da 
Serra e São Lourenço da Serra) e águas superficiais (represa Guarapiranga 
e Manancial São Lourenço), de janeiro a dezembro de 2013.  

 
 

Continua... 
 

Notas: 
(1) 

Sorotipos entre parênteses apresentaram padrões atípicos de PCR, segundo 
padrões divulgados por SEONGHAN KIM et al. (2006) e PETERSON et al. (2010) 

(2) 
Sorotipo não identificado 

 

 

Cepa n°

S1/S4                  

(250 pb)

ST11/ST15            

(429 pb)

Fli15/Typ04         

(620 pb) Identificação STM STY STV Identificação

74/13 + + - Enteritidis 2,3,5 3 1,2,3,4 Enteritidis 

75/13 + + - Enteritidis 2,3,5 3,4 1,2,3,4 (Enteritidis)1

76/13 + + - Enteritidis 2,3,5 3,4 1,2,3,4 (Enteritidis)

77/13 + + - Enteritidis 2,3,5 3 1,2,3,4 Enteritidis 

78/13 + + - Enteritidis 1,2,3,4,5 5 1

79/13 + + - Enteritidis 2,3,5 3,4 1,2,3,4 (Enteritidis)

80/13 + + - Enteritidis 2,3,5 3 1,2,3,4 Enteritidis 

81/13 + + - Enteritidis 2,3,5 3,4 1,2,3,4 (Enteritidis)

82/13 + + - Enteritidis 2,3,5 3,4 1,2,3,4 (Enteritidis)

83/13 + + - Enteritidis 2,3,5 3,4 1,2,3,4 (Enteritidis)

84/13 + + - Enteritidis 2,3,5 3,4 1,2,3,4 (Enteritidis)

85/13 + + - Enteritidis 2,3,5 3,4 1,2,3,4 (Enteritidis)

86/13 + + - Enteritidis 2,3,5 3,4 1,2,3,4 (Enteritidis)

87/13 + + - Enteritidis 2,3,5 3,4 1,2,3,4 (Enteritidis)

88/13 + + - Enteritidis 2,3,5 3,4 1,2,3,4 (Enteritidis)

89/13 + + - Enteritidis 2,3,5 3,4 1,2,3,4 (Enteritidis)

90/13 + + - Enteritidis 2,3,5 3,4 1,2,3,4 (Enteritidis)

91/13 + + - Enteritidis 2,3,5 3,4 1,2,3,4 (Enteritidis)

92/13 + + - Enteritidis 2,3,5 3,4 1,2,3,4 (Enteritidis)

93/13 + + - Enteritidis 2,3,5 3,4 1,2,3,4 (Enteritidis)

94/13 + + - Enteritidis 0 0 1,2,3,4

95/13 + + - Enteritidis 2,3,5 3,4 1,2,3,4 (Enteritidis)

96/13 + + - Enteritidis 2,3,5 3,4 1,2,3,4 (Enteritidis)

97/13 + + - Enteritidis 2,3,5 0 1,2,3,4 (Enteritidis)

98/13 + + - Enteritidis 2,3,5 3,4 1,2,3,4 (Enteritidis)

99/13 + + - Enteritidis 2,3,5 3,4 1,2,3,4 (Enteritidis)

100/13 + + - Enteritidis 2,3,5 3,4 1,2,3,4 (Enteritidis)

101/13 + + - Enteritidis 2,3,5 3,4 1,2,3,4 (Enteritidis)

102/13 + + - Enteritidis 2,3,5 3,4 1,2,3,4 (Enteritidis)

103/13 + + - Enteritidis 2,3,5 3,4 1,2,3,4 (Enteritidis)

104/13 + + - Enteritidis 2,3,5 3,4 1,2,3,4 (Enteritidis)

105/13 + + - Enteritidis 2,3,5 3,4 1,2,3,4 (Enteritidis)

106/13 + + - Enteritidis 2,3,5 3,4 1,2,3,4 (Enteritidis)

107/13 + + - Enteritidis 2,3,5 3,4 1,2,3,4 (Enteritidis)

108/13 + + - Enteritidis 2,3,5 3 1,2,3,4 Enteritidis 

109/13 + + - Enteritidis 2,3,5 0 1,2,3,4 (Enteritidis)

110/13 + + - Enteritidis 2,3,5 0 1,2,3,4 (Enteritidis)

111/13 + + - Enteritidis 2,3,5 3 1,2,3,4 Enteritidis 

112/13 + + - Enteritidis 2,3,5 3 1,2,3,4 Enteritidis 

113/13 + + - Enteritidis 2,3,5 3 1,2,3,4 Enteritidis 

114/13 + + - Enteritidis 2,3,5 0 1,2,3,4 (Enteritidis)

115/13 + + - Enteritidis 2,3,5 0 1,2,3,4 (Enteritidis)

116/13 + + - Enteritidis 2,3,5 0 1,2,3,4 (Enteritidis)

117/13 + + - Enteritidis 2,3,5 0 1,2,3,4 (Enteritidis)

118/13 + + - Enteritidis 2,3,5 0 2,3,4 (Enteritidis)

Conjunto de iniciadores Conjuntos de iniciadores 



92 
 

Quadro. Padrões de PCR das cepas isoladas de esgotos brutos (Taboão da 
Serra e São Lourenço da Serra) e águas superficiais (represa Guarapiranga 
e Manancial São Lourenço), de janeiro a dezembro de 2013.  

Continuação... 

 
 

Continua... 
 

Notas: 
(1) 

Sorotipos entre parênteses apresentaram padrões atípicos de PCR, segundo 
padrões divulgados por SEONGHAN KIM et al. (2006) e PETERSON et al. (2010) 

(2) 
Sorotipo não identificado 

 

 

Cepa n°

S1/S4                  

(250 pb)

ST11/ST15            

(429 pb)

Fli15/Typ04         

(620 pb) Identificação STM STY STV Identificação

120/13 + + - Enteritidis 2,3,5 0 2,3,4 (Enteritidis)

121/13 + + - Enteritidis 2,3,5 0 2,3,4 (Enteritidis)

122/13 - + - Salmonella  sp.2 1,3,4,5 2,4 2,4,5

123/13 - + - Salmonella  sp. 2,3 5 2,4,5 Agona

124/13 - + - Salmonella  sp. 2,3 5 2,4,5 Agona

125/13 - + - Salmonella  sp. 2,3 5 2,4,5 Agona

126/13 - + - Salmonella  sp. 2,3,5 5 2,4,5

127/13 + + - Enteritidis 2,3,5 2,5 2,4,5

128/13 + + - Enteritidis 2,3,5 2,5 2,4,5

129/13 + + - Enteritidis 2,3,5 2,4,5 2,4,5

130/13 + + - Enteritidis 2,3,5 4,5 2,4,5

131/13 + + - Enteritidis 2,3,5 2,4,5 2,4,5

132/13 + + - Enteritidis 2,3,5 2,4,5 2,4,5

133/13 + + - Enteritidis 2,3,5 2,4,5 2,4,5

134/13 + + - Enteritidis 2,3,5 2,4,5 2,4,5

135/13 + + - Enteritidis 2,3,5 2,4,5 2,4,5

136/13 + + - Enteritidis 2,3,5 2,4,5 2,4,5

137/13 + + - Enteritidis 2,3,5 2,4,5 2,4,5

138/13 + + - Enteritidis 2,3,5 2 2,4,5

139/13 + + - Enteritidis 2,3,5 2,5 2,4,5

140/13 + + - Enteritidis 2,3,5 2,5 2,4,5

141/13 + + - Enteritidis 2,3,5 4 2,4,5

142/13 + + - Enteritidis 2,3,5 4,5 2,4,5

143/13 + + - Enteritidis 2,3,5 4,5 2,4

144/13 + + - Enteritidis 2,3,5 4,5 2,4

145/13 - + - Salmonella  sp. 2,3,5 2,4,5 2,4

146/13 + + - Enteritidis 2,3,5 4,5 2,4,5

147/13 + + - Enteritidis 2,3,5 4,5 2,4,5

149/13 + + - Enteritidis 2,3,5 2,5 2,4 Mbandaka

151/13 + + - Enteritidis 2,3,5 2,5 2,4 Mbandaka

152/13 + + - Enteritidis 2,3,5 2,5 2,4 Mbandaka

153/13 + + - Enteritidis 2,3,5 2,5 2,4 Mbandaka

154/13 + + - Enteritidis 2,3,5 2,5 2,4 Mbandaka

155/13 + + - Enteritidis 2,3,5 2,5 2,4 Mbandaka

156/13 + + - Enteritidis 2,3,5 2,5 2,4 Mbandaka

157/13 - + - Salmonella  sp. 0 2 2,4

159/13 - + + Typhimurium 1,2,3,4,5 2,4 1,2,4,5 (Typhimurium) 

160/13 - + + Typhimurium 1,2,3,4,5 2,4 1,2,4,5 (Typhimurium) 

161/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,4 2,4 2,4

162/13 - + - Salmonella  sp. 1,2 2 2,4 Bradenburg

163/13 - + - Salmonella  sp. 1,2 2 2,4 Bradenburg

164/13 - + - Salmonella  sp. 1,2 2 2,4 Bradenburg

165/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,4,5 2,4 2,4,5

166/13 - + - Salmonella  sp. 1,2 2 2,4 Bradenburg

167/13 - + - Salmonella  sp. 1,2 2 2,4 Bradenburg

Conjunto de iniciadores Conjuntos de iniciadores 
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Quadro. Padrões de PCR das cepas isoladas de esgotos brutos (Taboão da 
Serra e São Lourenço da Serra) e águas superficiais (represa Guarapiranga 
e Manancial São Lourenço), de janeiro a dezembro de 2013.  

Continuação... 

 
 
Continua... 
 

Notas: 
(1) 

Sorotipos entre parênteses apresentaram padrões atípicos de PCR, segundo 
padrões divulgados por SEONGHAN KIM et al. (2006) e PETERSON et al. (2010) 

(2) 
Sorotipo não identificado 

 

 

Cepa n°

S1/S4                  

(250 pb)

ST11/ST15            

(429 pb)

Fli15/Typ04         

(620 pb) Identificação STM STY STV Identificação

169/13 - + - Salmonella  sp. 1,2 2 2,4 Bradenburg

170/13 - + - Salmonella  sp. 1,2 2,4 2,4

171/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,4,5 2,4 2,4,5

172/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,4,5 2,4 2,4,5

173/13 - + - Salmonella  sp. 1,2 2,4 2,4

174/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,4,5 2,4 2,4,5

175/13 - + - Salmonella  sp. 1,2 2 2,4 Bradenburg

176/13 - + - Salmonella  sp. 1,2 2,4 2,4

177/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,4,5 2,4 2,4,5

178/13 - + - Salmonella  sp. 1,2 2,4 2,4

179/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,4,5 2,4 2,4,5

180/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2,4 2,4

181/13 - + - Salmonella  sp. 1,2 2,4 2,4

182/13 - + - Salmonella  sp. 1,2 2,4 2,4

183/13 - + - Salmonella  sp. 1,2 2,4 2,4

184/13 - + - Salmonella  sp. 1,2 2,4 2,4

185/13 - + - Salmonella  sp. 1,2 2,4 2,4

186/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2,4 2,4

188/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2,4 2,4

189/13 - + - Salmonella  sp. 2,3,4,5 4,5 2,4

190/13 - + - Salmonella sp. 2,3,4,5 4 2,4

191/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

192/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

193/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

194/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

195/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

196/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

197/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

198/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

199/13 - + + Typhimurium 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

201/13 - + + Typhimurium 1,2,3,4,5 4 1,2,4,5 Typhimurium

202/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

203/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

204/13 - + + Typhimurium 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

205/13 - + + Typhimurium 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

206/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

207/13 - + + Typhimurium 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

208/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

209/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

210/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

211/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

212/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

213/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

214/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

215/13 - + + Typhimurium 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

Conjunto de iniciadores Conjuntos de iniciadores 
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Quadro. Padrões de PCR das cepas isoladas de esgotos brutos (Taboão da 
Serra e São Lourenço da Serra) e águas superficiais (represa Guarapiranga 
e Manancial São Lourenço), de janeiro a dezembro de 2013.  

Continuação... 

 
 
Continua... 
 

Notas: 
(1) 

Sorotipos entre parênteses apresentaram padrões atípicos de PCR, segundo 
padrões divulgados por SEONGHAN KIM et al. (2006) e PETERSON et al. (2010) 

(2) 
Sorotipo não identificado 

 

 

Cepa n°

S1/S4                  

(250 pb)

ST11/ST15            

(429 pb)

Fli15/Typ04         

(620 pb) Identificação STM STY STV Identificação

217/13 - + + Typhimurium 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

218/13 - + + Typhimurium 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

219/13 - + + Typhimurium 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

220/13 - + + Typhimurium 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

221/13 - + + Typhimurium 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

222/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

223/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

224/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

225/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

226/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

227/13 - + + Typhimurium 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

228/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

229/13 - + + Typhimurium 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

230/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

231/13 - + + Typhimurium 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

232/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

233/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

234/13 - + + Typhimurium 1,2,3,4,5 4 1,2,4,5 Typhimurium

235/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

236/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

237/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

238/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

239/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

240/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

241/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

242/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

243/13 - + + Typhimurium 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

244/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

246/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

247/13 - + - Salmonella  sp. 2,5 2 2,4,5

248/13 - + + Typhimurium 1,2,3,4,5 2,4 1,2,4,5 (Typhimurium) 

249/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,4,5 2,4 2,4,5

250/13 + + - Enteritidis 1,2,3,4,5 2,5 2,4,5

251/13 - + - Salmonella sp. 1,2,3,4,5 4 2,4,5

252/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,4 4,5 2,4

253/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,4,5 2,4 2,4,5

254/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,4 2,4 2,4,5

255/13 - + - Salmonella  sp. 2,5 4 2,4,5

256/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5

257/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,4,5 2,4 2,4,5

258/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,4,5 2,5 2,4,5

259/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,5 4 2,4,5

260/13 - + - Salmonella  sp. 2,5 2,4 2,4,5 Bareilly

261/13 + + - Enteritidis 2,3,4,5 4 2,4,5

Conjunto de iniciadores Conjuntos de iniciadores 
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Quadro. Padrões de PCR das cepas isoladas de esgotos brutos (Taboão da 
Serra e São Lourenço da Serra) e águas superficiais (represa Guarapiranga 
e Manancial São Lourenço), de janeiro a dezembro de 2013.  

Continuação... 

 
 
Continua... 
 

Notas: 
(1) 

Sorotipos entre parênteses apresentaram padrões atípicos de PCR, segundo 
padrões divulgados por SEONGHAN KIM et al. (2006) e PETERSON et al. (2010) 

(2) 
Sorotipo não identificado 

 

 

Cepa n°

S1/S4                  

(250 pb)

ST11/ST15            

(429 pb)

Fli15/Typ04         

(620 pb) Identificação STM STY STV Identificação

263/13 - + + Typhimurium 1,2,3,4,5 2,4 1,2,4,5 (Typhimurium) 

264/13 - + - Salmonella  sp. 2,5 0 2,4,5 Braenderup

265/13 - + - Salmonella  sp. 2,5 2,4 2,4,5 Bareilly

266/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 4 2,4,5

267/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2,5 2,4,5

268/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2,4 2,4,5

272/13 - + - Salmonella  sp. 2,5 0 2,4,5 Braenderup

273/13 - + + Typhimurium 1,2,3,4,5 2,4,5 2,4,5 (Typhimurium) 

274/13 - + - Salmonella  sp. 2,5 0 2,4,5 Braenderup

279/13 + + - Enteritidis 2,3,4,5 2,3 1,2,3,4,5

280/13 + + - Enteritidis 2,3,5 2,3 1,2,3,4,5

281/13 + + - Enteritidis 2,3,4,5 2,4 1,2,3,4,5

282/13 + + - Enteritidis 2,3,4,5 2,3,4 1,2,3,4,5

283/13 + + - Enteritidis 2,3,4,5 2,3 1,2,3,4,5

284/13 + + - Enteritidis 2,3,4,5 2,3,4 1,2,3,4,5

285/13 + + - Enteritidis 2,3,4,5 2,3,4 1,2,3,4,5

286/13 + + - Enteritidis 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,3,4

287/13 + + - Enteritidis 2,3,4,5 3,4 1,2,3,4,5

288/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,4,5 0 2,4,5 Saintpaul

289/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,4,5 0 2,4,5 Saintpaul

290/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

291/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

292/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 3,5 2,4,5

293/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 3,4,5 2,4,5

294/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,4,5 0 2,4,5 Saintpaul

300/13 - + + Typhimurium 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

302/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

303/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

304/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

305/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

306/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

307/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

308/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

309/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

310/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

311/13 + + + (Typhimurium) 1,2,3,4,5 2,4,5 1,2,4,5 (Typhimurium) 

330/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

331/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

332/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

333/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

334/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

335/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2,5 2,4

336/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2,5 2,4

337/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

Conjunto de iniciadores Conjuntos de iniciadores 
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Quadro. Padrões de PCR das cepas isoladas de esgotos brutos (Taboão da 
Serra e São Lourenço da Serra) e águas superficiais (represa Guarapiranga 
e Manancial São Lourenço), de janeiro a dezembro de 2013.  

Continuação... 

 
 
Continua... 
 

Notas: 
(1) 

Sorotipos entre parênteses apresentaram padrões atípicos de PCR, segundo 
padrões divulgados por SEONGHAN KIM et al. (2006) e PETERSON et al. (2010) 

(2) 
Sorotipo não identificado 

 

 

Cepa n°

S1/S4                  

(250 pb)

ST11/ST15            

(429 pb)

Fli15/Typ04         

(620 pb) Identificação STM STY STV Identificação

339/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2,5 2,4

340/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2,5 2,4

375/13 - + - Salmonella sp. 1,2,3,5 2,5 2,4

376/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2,5 2,4

377/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2,5 2,4

378/13 - + - Salmonella  sp. 2,3,5 2,5 2,4 Mbandaka 

379/13 - + - Salmonella  sp. 2,3,5 2,5 2,4 Mbandaka 

380/13 - + - Salmonella  sp. 2,3,5 2,5 2,4 Mbandaka 

381/13 - + - Salmonella  sp. 2,3,5 2,5 2,4 Mbandaka 

382/13 - + - Salmonella  sp. 2,3,5 2,5 2,4 Mbandaka 

383/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2,5 2,4

384/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2,5 2,4

385/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2,5 2,4

386/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2,5 2,4

387/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2,5 2,4

388/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2,5 2,4

389/13 - + - Salmonella  sp. 2,3,5 2,5 2,4 Mbandaka 

390/13 - + - Salmonella  sp. 2,3,5 2,5 2,4 Mbandaka 

391/13 - + - Salmonella  sp. 2,3,5 2,5 2,4 Mbandaka 

392/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2,5 2,4

393/13 - + - Salmonella  sp. 2,3,5 2,5 2,4 Mbandaka 

394/13 - + - Salmonella  sp. 2,3,5 2,5 2,4 Mbandaka 

395/13 - + - Salmonella  sp. 2,3,5 2,5 2,4 Mbandaka 

396/13 - + - Salmonella  sp. 2,3,5 2,4

397/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

398/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

399/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2,5 2,4

400/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2,5 2,4

401/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2,5 2,4

402/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2,5 2,4

403/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2,5 2,4

404/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2,5 2,4

405/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2,5 2,4

406/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2,5 2,4

407/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2,5 2,4

408/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2,5 2,4

409/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2,5 2,4

410/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2,5 2,4

411/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2,5 2,4

422/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

423/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

424/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

425/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

426/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4
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Quadro. Padrões de PCR das cepas isoladas de esgotos brutos (Taboão da 
Serra e São Lourenço da Serra) e águas superficiais (represa Guarapiranga 
e Manancial São Lourenço), de janeiro a dezembro de 2013.  

Continuação... 

 
 
Continua... 
 

Notas: 
(1) 

Sorotipos entre parênteses apresentaram padrões atípicos de PCR, segundo 
padrões divulgados por SEONGHAN KIM et al. (2006) e PETERSON et al. (2010) 

(2) 
Sorotipo não identificado 

 

 

Cepa n°

S1/S4                  

(250 pb)

ST11/ST15            

(429 pb)

Fli15/Typ04         

(620 pb) Identificação STM STY STV Identificação

428/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

429/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

430/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

431/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

432/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

433/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

434/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

435/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

436/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

437/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

438/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

439/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

440/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

441/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

442/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

443/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

444/13 - + - Salmonella sp. 1,2,3,5 2 2,4

445/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

446/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

447/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

448/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

449/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

450/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

451/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

452/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

453/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

454/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

455/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

456/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

457/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

458/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

459/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

460/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

461/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

462/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

463/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

464/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

465/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

466/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

467/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

468/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

469/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

470/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

471/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4
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Quadro. Padrões de PCR das cepas isoladas de esgotos brutos (Taboão da 
Serra e São Lourenço da Serra) e águas superficiais (represa Guarapiranga 
e Manancial São Lourenço), de janeiro a dezembro de 2013.  

Continuação... 

 
 
Continua... 
 

Notas: 
(1) 

Sorotipos entre parênteses apresentaram padrões atípicos de PCR, segundo 
padrões divulgados por SEONGHAN KIM et al. (2006) e PETERSON et al. (2010) 

(2) 
Sorotipo não identificado 

 

 

Cepa n°

S1/S4                  

(250 pb)

ST11/ST15            

(429 pb)

Fli15/Typ04         

(620 pb) Identificação STM STY STV Identificação

473/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

474/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

475/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

476/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

477/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

478/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

479/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

480/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

481/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

482/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

483/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

484/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

485/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

486/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

487/13 - + - Salmonella  sp. 2,3,5 2,5 2,4 Mbandaka

488/13 - + - Salmonella  sp. 2,3,5 2,5 2,4 Mbandaka

489/13 - + - Salmonella  sp. 0 2,5 2,4

490/13 - + - Salmonella  sp. 0 5 2,4

491/13 - + - Salmonella  sp. 2,3 2,5 2,4

492/13 - + - Salmonella  sp. 2,3 2,5 2,4

493/13 - + - Salmonella  sp. 2,3 2,5 2,4

494/13 - + - Salmonella  sp. 0 5 2,4

495/13 - + - Salmonella  sp. 0 2,5 2,4

496/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

497/13 - + - Salmonella  sp. 3,5 5 2,4

498/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

499/13 - + - Salmonella  sp. 3,5 5 2,4

500/13 - + - Salmonella  sp. 3,5 2 2,4

501/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

502/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

503/13 - + - Salmonella sp. 1,2,3,5 2 2,4

504/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

505/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2,5 2,4

506/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2,5 2,4

507/13 - + - Salmonella  sp. 3,5 2,5 2,4,5

508/13 - + - Salmonella  sp. 2,3,4,5 5 2,4,5

509/13 - + - Salmonella  sp. 2,3,4,5 2,5 2,4,5

510/13 - + - Salmonella  sp. 2,3,4,5 2,5 2,4,5

511/13 + + + (Typhimurium) 2,3,4,5 2,5 2,4,5

512/13 - + - Salmonella  sp. 2,3,4,5 2,5 2,4,5

513/13 - + - Salmonella  sp. 2,3,4,5 2,5 2,4,5

514/13 - + - Salmonella  sp. 2,3,4,5 2,5 2,4,5

515/13 - + - Salmonella  sp. 2,3,4,5 2,5 2,4,5

516/13 - + - Salmonella  sp. 2,3,4,5 2,5 2,4,5
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Quadro. Padrões de PCR das cepas isoladas de esgotos brutos (Taboão da 
Serra e São Lourenço da Serra) e águas superficiais (represa Guarapiranga 
e Manancial São Lourenço), de janeiro a dezembro de 2013.  

Continuação... 

 
 
Continua... 
 

Notas: 
(1) 

Sorotipos entre parênteses apresentaram padrões atípicos de PCR, segundo 
padrões divulgados por SEONGHAN KIM et al. (2006) e PETERSON et al. (2010) 

(2) 
Sorotipo não identificado 

 

 

 

Cepa n°

S1/S4                  

(250 pb)

ST11/ST15            

(429 pb)

Fli15/Typ04         

(620 pb) Identificação STM STY STV Identificação

518/13 - + - Salmonella  sp. 2,3,4,5 2,5 2,4,5

519/13 - + - Salmonella  sp. 2,3,4,5 2,5 2,4,5

520/13 - + - Salmonella  sp. 2,3,4,5 2,5 2,4,5

543/13 - + - Salmonella  sp. 0 2,5 2,4,5

544/13 - + - Salmonella  sp. 3,5 2,5 2,4,5

545/13 - + - Salmonella  sp. 3,5 2,5 2,4,5

546/13 - + - Salmonella  sp. 2,3,5 2,5 2,4,5

547/13 - + - Salmonella  sp. 2,3,5 2,5 2,4,5

548/13 - + - Salmonella  sp. 2,3,5 2,5 2,4,5

549/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

550/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2 2,4

551/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4

552/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4

553/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4

554/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4

555/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4

556/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4

557/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4

558/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4

559/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4

560/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4

561/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4

562/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 0

563/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4

564/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4

565/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4

566/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4

567/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4

568/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4

569/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4

570/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4

571/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4

572/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2,5 2,4

573/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4

574/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4

575/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2,5 2,4

576/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4

577/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4

578/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4

579/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4

580/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4

581/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4

582/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4

583/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4
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Quadro. Padrões de PCR das cepas isoladas de esgotos brutos (Taboão da 
Serra e São Lourenço da Serra) e águas superficiais (represa Guarapiranga 
e Manancial São Lourenço), de janeiro a dezembro de 2013.  

Continuação... 

 
 
Continua... 
 

Notas: 
(1) 

Sorotipos entre parênteses apresentaram padrões atípicos de PCR, segundo 
padrões divulgados por SEONGHAN KIM et al. (2006) e PETERSON et al. (2010) 

(2) 
Sorotipo não identificado 

 

 

 

Cepa n°

S1/S4                  

(250 pb)

ST11/ST15            

(429 pb)

Fli15/Typ04         

(620 pb) Identificação STM STY STV Identificação

585/13 - + - Salmonella  sp. 2 2,5 2,4

586/13 - + - Salmonella  sp. 2 2,5 2,4

587/13 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4

588/13 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4

589/13 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4

590/13 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4

591/13 - - - NEGATIVO 0 0 0 NEGATIVO

592/13 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4

593/13 - + - Salmonella  sp. 2,3,4 0 2,4

594/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,4 2,3,5 2,4

595/13 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4

596/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4

597/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4

598/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4

599/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4

600/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4

601/13 - + - Salmonella  sp. 1,2,3 2 2,4

602/13 - + - Salmonella  sp. 1,3 0 2,4,5

603/13 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4

604/13 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4

605/13 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4

606/13 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4

607/13 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4

608/13 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4

609/13 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4

610/13 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4

611/13 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4

612/13 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4

613/13 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4

614/13 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4

615/13 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4

616/13 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4

617/13 - + - Salmonella  sp. 1,3 0 2,4,5

618/13 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4

619/13 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4

620/13 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4

621/13 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4

622/13 - + - Salmonella  sp. 3,4 5 2,4

623/13 - + - Salmonella  sp. 3,4 5 2,4

624/13 - + - Salmonella  sp. 3,4 5 2,4

625/13 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4

626/13 - + - Salmonella  sp. 4 0 2,4

627/13 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4

628/13 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4
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Quadro. Padrões de PCR das cepas isoladas de esgotos brutos (Taboão da 
Serra e São Lourenço da Serra) e águas superficiais (represa Guarapiranga 
e Manancial São Lourenço), de janeiro a dezembro de 2013.  

Continuação... 

 
 
Continua... 
 

Notas: 
(1) 

Sorotipos entre parênteses apresentaram padrões atípicos de PCR, segundo 
padrões divulgados por SEONGHAN KIM et al. (2006) e PETERSON et al. (2010) 

(2) 
Sorotipo não identificado 

 

 

 

Cepa n°

S1/S4                  

(250 pb)

ST11/ST15            

(429 pb)

Fli15/Typ04         

(620 pb) Identificação STM STY STV Identificação

2/14 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4

3/14 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4

4/14 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4

5/14 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4

6/14 - + - Salmonella  sp. 2,3,5 5 2,4,5

7/14 - + - Salmonella  sp. 2,3,5 5 2,4,5

8/14 - + - Salmonella  sp. 2,3,5 5 2,4,5

9/14 - + - Salmonella  sp. 2,3,5 5 2,4,5

10/14 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,4,5 5 2,4,5

11/14 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,4,5 5 2,4,5

12/14 - + - Salmonella  sp. 1,3,5 0 2,4

13/14 - + - Salmonella  sp. 1,3,5 0 2,4

14/14 - + - Salmonella  sp. 1,3,5 0 2,4

15/14 - - - NEGATIVO 0 0 0 NEGATIVO

16/14 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4

17/14 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4

18/14 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4

19/14 - - - NEGATIVO 0 0 0 NEGATIVO

20/14 - + - Salmonella  sp. 1,3,5 0 2,4,5

21/14 - + - Salmonella  sp. 1,3,5 0 2,4,5

22/14 - + - Salmonella  sp. 1,3,5 0 2,4,5

23/14 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4

24/14 - + - Salmonella  sp. 0 0 2,4

25/14 - + - Salmonella  sp. 3 0 2,4

26/14 - + - Salmonella  sp. 3 0 2,4

27/14 - + - Salmonella  sp. 3 0 2,4

28/14 - + - Salmonella  sp. 3 0 2,4

29/14 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 2,4 2,4

30/14 - + + Typhimurium 1,2,3,4,5 4 2,4,5 (Typhimurium) 

31/14 - + + Typhimurium 1,2,3,4,5 4 2,4,5 (Typhimurium) 

32/14 - + + Typhimurium 1,2,3,4,5 4 2,4,5 (Typhimurium) 

33/14 - + + Typhimurium 1,2,3,4,5 4 2,4,5 (Typhimurium) 

34/14 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,4,5 4 2,4,5 (Typhimurium) 

35/14 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,4,5 0 2,4,5 Saintpaul

36/14 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,4,5 4 2,4,5

37/14 - + - Salmonella  sp. 2,3,5 5 2,4,5

38/14 - + - Salmonella  sp. 2,3,5 5 2,4,5

39/14 - + - Salmonella  sp. 2,3,5 5 2,4,5

40/14 - + - Salmonella  sp. 2,3,5 5 2,4,5

41/14 - + - Salmonella  sp. 2,3,5 5 2,4,5

42/14 - + - Salmonella  sp. 2,3,5 5 2,4,5

43/14 - + - Salmonella  sp. 2,3,5 2,5 2,4,5

44/14 - + - Salmonella  sp. 2,3,5 5 2,4,5

45/14 - + - Salmonella  sp. 2,3,5 5 2,4,5

Conjunto de iniciadores Conjuntos de iniciadores 



102 
 

Quadro. Padrões de PCR das cepas isoladas de esgotos brutos (Taboão da 
Serra e São Lourenço da Serra) e águas superficiais (represa Guarapiranga 
e Manancial São Lourenço), de janeiro a dezembro de 2013.  

Continuação... 

 
 

Notas: 
(1) 

Sorotipos entre parênteses apresentaram padrões atípicos de PCR, segundo 
padrões divulgados por SEONGHAN KIM et al. (2006) e PETERSON et al. (2010) 

(2) 
Sorotipo não identificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cepa n°

S1/S4                  

(250 pb)

ST11/ST15            

(429 pb)

Fli15/Typ04         

(620 pb) Identificação STM STY STV Identificação

47/14 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 5 2,4,5

48/14 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 5 2,4,5

49/14 - + - Salmonella  sp. 1,2,3,5 5 2,4,5

50/14 - + - Salmonella  sp. 3,5 0 2,4,5 Hadar 

51/14 - + - Salmonella  sp. 3,5 0 2,4,5 Hadar 

52/14 - + - Salmonella  sp. 3,5 0 2,4,5 Hadar 

53/14 - + - Salmonella  sp. 3,5 0 2,4,5 Hadar 

54/14 - + - Salmonella  sp. 3,5 0 2,4,5 Hadar 
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