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Como é o novo coronavirus?

3D medical animation still shot showing the structure of a coronavirus. wikipedia, CC BY-SA
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– RNA viral encontrado em fezes

Covid-19 e o esgoto: o que se sabe até agora...
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– RNA viral detectado em esgoto

Covid-19 e o esgoto: o que se sabe até agora...
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– Vírus viável isolado a partir de fezes e urina

Covid-19 e o esgoto: o que se sabe até agora...



Transmissão feco-oral?

– Transmissão feco-oral? 



Transmissão feco-oral?



Artigos que confirmam transmissão feco-oral?

NENHUM



Transmissão feco-nasal?

WHO Consensus document on the 
epidemiology of severe acute respiratory 
syndrome (SARS). World Health Organization, 
2003 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/70863
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– 1840s: fonte de doenças

– 2000s: fonte de doenças + recursos

– 2010s: fonte de doenças + recursos + ferramenta de 

vigilância sanitária/epidemiológica

O papel do esgoto na sociedade
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O esgoto como ferramenta de vigilância epidemiológica

Com base no monitoramento do esgoto, em teoria, um indivíduo infectado pode ser 

detectado dentre uma população de 100 a 2 milhões de habitantes
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Coordenação: Profa. Juliana Calabria

Sub-coordenação: Prof. Carlos Chernicharo e Prof. Cesar Mota 

– Amostragem em vários pontos do sistema de esgotamento 

sanitário de BH e contagem

– Quantificação do RNA viral no laboratório de microbiologia do 

DESA/UFMG

– Cruzamento com dados da SES e construção de mapas da 

circulação do vírus em diferentes áreas

– Apoio na tomada de decisão

Detecção e quantificação do novo coronavirus no esgoto 
de BH e Contagem





- INCT ETEs Sustentáveis -

O Instituto Nacional de Ciência e 
Tecnologia em ETEs Sustentáveis
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Pilares Estratégicos
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Obrigado!
inct.etes.sustentaveis@gmail.com

mailto:inct.etes.sustentaveis@gmail.com

