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OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi caracterizar agregados de casos de S. 

Typhi isoladas em 2017 na cidade de São Paulo. 

 

A febre tifóide é uma doença bacteriana aguda de distribuição 

mundial causada por Salmonella Typhi, caracterizada clinicamente 

em sua forma grave, e atualmente rara, por febre alta, cefaleia, 
esplenomegalia, constipação ou diarreia, dor abdominal, roséolas 

tíficas, entre outros sintomas. Está associada a baixos níveis 

socioeconômicos, relacionando-se, principalmente, com precárias 
condições de saneamento e de higiene pessoal e ambiental. Como o 

reservatório de S. Typhi é apenas o homem, os surtos são 

frequentemente associados à ingestão de água contaminada com 
matéria fecal, e de alimentos manipulados por portador 

assintomático. A sorotipagem é tradicionalmente o primeiro passo 

para identificar  sorotipos de Salmonella circulantes em um país, 
reservatórios e alimentos, além de identificar sorotipos associados à 

de Doenças Transmitidas por Alimentos1.  

Rotineiramente, é realizado a vigilância laboratorial da resistência 

antimicrobiana  através do método de disco difusão seguindo os 
critérios do Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI 2017).  

Devido seu poder altamente discriminatório, o Pulsed-Field Gel 
Electrophoresis-PFGE (Eletroforese em Gel de campo Pulsado) tem 

sido o método para a vigilância e investigação de doenças 

transmitidas por alimentos (DTA) que permite determinar a relação 
entre as cepas, confirmar um surto de DTA, e identificar fontes de 

origem de uma cepa ou surto2. A comparação dos padrões de PFGE 

entre laboratórios tem sido facilitada pela instalação da rede 

PulseNet (http://www.cdc.gov/pulsenet). Esta rede é baseada em um 

protocolo uniformizado que permite a comparação do padrão de 
PFGE de um isolado através de um conjunto de padrões presentes 

em uma base de dados coletadas em um país ou região2. 

CONCLUSÃO 

Neste estudo observamos, que através de ferramentas moleculares utilizadas 

na pesquisa laboratorial, detectamos o mesmo clone circulante de S. Typhi 

entre os agregados de casos, uma vez que a  fonte comum da infecção não foi 
detectada. O PFGE é o método padrão-ouro para caracterização de surtos e 

casos esporádicos. 

CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA E MOLECULAR DE Salmonella TYPHI: IMPORTANTE AUMENTO 

DE CASOS DE FEBRE TIFÓIDE NA CIDADE DE SÃO PAULO 
  

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram estudadas 18 cepas de S. Typhi. Quatro cepas isoladas de 

sangue de crianças de uma creche que não tiveram a fonte de origem 

comum identificada, e 13 cepas de casos esporádicos isoladas de 
sangue e uma cepa isolada de fezes ao longo de 2017. 

A determinação do sorotipo foi realizada no Instituto Adolfo Lutz (IAL), 
de acordo com o esquema de White- Kauffman-Le Minor3. O teste de 

sensibilidade antimicrobiana foi realizado através do método de disco 

difusão em Agar Mueller-Hinton4 seguindo os critérios do Clinical & 
Laboratory Standards Institute (CLSI 2017).  

A similaridade genética entre as cepas foi determinada por PFGE, 
seguindo protocolo padronizado pela rede PulseNet 

(www.cdc.gov/pulsenet/protocols.htm)5, e os padrões de restrição 

foram analisados pelo programa BioNumerics (Applied Maths).  
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• A sorotipagem identificou o antígeno somático O9, o  antígeno 

capsular Vi e antígeno flagelar d. Foi realizada série bioquímica 

para caracterização para o sorotipo Typhi;  
 

• Os resultados dos testes de sensibilidade antimicrobiana 

demonstraram que as cepas apresentaram perfil de sensibilidade à 
maioria das drogas testadas com exceção à sulfonamida e 

estreptomicina.  

 
• Foram identificados três pulsotipos através da técnica de PFGE: 

Pulsotipo A e Pulsotipo B apresentando 76,1% de similaridade. 

• As amostras 50/17 e 100/17 não apresentaram o mesmo pulsotipo que 

as demais cepas isoladas em 2017, e tinham 85,7% de similaridade entre 

elas. 
 

• Os resultados do PFGE demonstraram que tanto as cepas isoladas das 

crianças da creche quanto as cepas de casos esporádicos apresentaram 
o mesmo perfil genético, se tratando do mesmo clone circulante, porém 

apresentando um novo padrão genético quando comparado ao banco de 

dados de cepas já isoladas no estado de São Paulo. 
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Figura 1. Dendograma obtido pela análise por PFGE dos fragmentos obtidos pela 

digestão com XbaI das cepas de S. Typhi. Foi utilizado o coeficiente de Dice com 

tolerância de 1,5% e UPGMA no Bionumerics. Está indicado número da 
cepa/ano (Key). 


