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Microrganismos Multirresistentes

Conceito

São microrganismos resistentes a diferentes

classes de antimicrobianos testados em 

exames microbiológicos, por meio de técnicas

padronizadas. São definidos pela comunidade 

científica internacional.



Microrganismos Multirresistentes

Exemplos:

• Enterococcus spp R aos glicopeptídeos (vancomicina e 

teicoplanina)

• Staphylococcus spp R ou com sensibilidade intermediária a 

vancomicina

• Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanii e 

Enterobacteriacea R a carbapenêmicos (ertapenem, 

meropenem e imipenem)

• Enterobacteriaceae produtora de betalactamase de expectro

expandido (ESBL)

• Streptococcus pneumoniae R às penicilinas
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/ fonte

Hospedeiro

Porta entrada Modo transmissão

Via de eliminação

Paciente colonizado ou 
infectado  por multi R / 
objeto contaminado

Mãos ou objetos 
contaminados

Microrganismo multi R 
(KPC, VRE, ESBL, 
VRSA)

Trato resp, GI, GU, 
pele

Trato resp, GI, GU, pele 
- hospedeiro

Suscetível

Cadeia de 
transmissão de 
microrganismos 
multirresistentes

CUIDADO. 
PACIENTES 
COLONIZADOS 
NÃO DETECTADOS



Microrganismos Multirresistentes
Carbapenemases

Carbapenemases: são betalactamases com capacidade de 

hidrolisar antibióticos betalactâmicos: penicilinas, 

cefalosporinas, monobactâmicos (aztreonam) e 

carbapenêmicos.

Vários mecanismos de resistência adquirida aos carbapenêmicos: 

• Carbapenemase (KPC): maior prevalência; plasmídios e 

clonal; Klebsiella pneumoniae.

• OXA – betalactamase: associada ao Acinetobacter baumanii

• Metalobetalactamases: associadas à Pseudomonas aeruginosa



Microrganismos Multirresistentes
• Enterobacteriaceae resistentes aos carbapenêmicos: importante 

problema de saúde pública, independente do mecanismo de 

resistência ou do país de origem.

• Enterobacteriaceae: parte da flora humana normal; então a 

possibilidade de infecções comunitárias por bactérias  resistentes 

existe.

• Enterobacteriaceae: são resistentes a vários antibióticos

• Tratamento difícil: alta letalidade.



Microrganismos Multirresistentes
Carbapenemases “emergentes”

As metalobetalactamases (NDM, VIM e MIP) – são um novo mecanismo 
de resistência aos carbapenêmicos. 

Principal fator de risco: tratamento médico fora do Brasil.

NDM: K. pneumoniae e E.coli – Índia, Paquistão, Inglaterra. 
Disseminação por plasmídeos.

VIM: K. pneumoniae – Grécia e Inglaterra. Disseminação por plasmídeos.

IMP: disperso pelo mundo. Disseminação por plasmídeos.



Microrganismos Multirresistentes
Carbapenemases “emergentes”

OXA-48 – (família não metálica). Associada a K.pneumoniae e

Acinetobacter baumani – Turquia, centro oeste e norte da 

África, Inglaterra. Disseminação por plasmídeos e clonal.



Microrganismos Multirresistentes

Diagnóstico laboratorial – cultura  e testes de sensibilidade 

das Enterobacteriacea aos antimicrobianos (TSA) – Documento

M100-S20 do “Clinical and Laboratory Standard Institute”

(CLSI), publicado em janeiro de 2010, mais alterações da Nota 

Técnica ANVISA no 01/2010.

Laboratório de microbiologia: com 
capacidade para diagnóstico 



Microrganismos Multirresistentes
Culturas de vigilância

Culturas de vigilância para detecção de Enterobacteriacea 

produtora de carbapenemases

• Amostra: swab retal ou fezes

• Meio de transporte: Cary-Blair ou Amies

• Incubação da cultura em caldo TSB

• Homogeinização e repique da suspensão em placa de MacConkey com 

discos de meropenem ou imipenem

• Resultado reportado como: positiva para Enterobacteriacea R a

carbapenêmico (possível KPC, IMP)

• Notificação ao SCIH



Microrganismos Multirresistentes
Medidas de controle - VIGILÂNCIA

• Monitoramento de culturas de pacientes de unidades críticas 

como UTI, UTINN, e unidades onde há pacientes submetidos a 

antibioticoterapia de amplo espectro 

• Vigilância ativa semanalmente até que não sejam mais 

identificados novos casos de colonização ou infecção sugerindo 

infecção cruzada sejam identificados.



• Infecção por multi R: paciente com evidências (sinais e 

sintomas clínicos) de processo infeccioso acompanhado de 

exame microbiológico positivo para multi R caracterizado 

como causador da infecção.

• Colonização por multi R: paciente com cultura positiva 

para microrganismo multi r e sem evidências de processo 

infeccioso.

Microrganismos Multirresistentes



Definição quantitativa: surto por multi R quando houver 

comprovado aumento de casos de infecção ou colonização 

por estes microrganismos ultrapassando os níveis endêmicos 

estabelecidos pelos parâmetros de vigilância epidemiológica.

Definição qualitativa: presença de pelo menos 2 casos de 

infecção ou colonização por multi R não identificado 

previamente na unidade.

Microrganismos Multirresistentes
É um surto?

Identificado o primeiro caso de multi R – implementar 
medidas de controle para surto por multi R.



Precauções padrão: para todos os pacientes

Precauções de contato: é o modo mais importante de evitar a 

transmissão de microrganismos multi R de um paciente a 

outro – são medidas contra a transmissão cruzada de multi R.

Pacientes colonizados por multi R são fontes dos 

microrganismos multi R (uso de dispositivos invasivos ou com 

feridas com material de drenagem) 

Microrganismos Multirresistentes
Medidas de prevenção e controle



Microrganismos Multirresistentes
Medidas de prevenção e controle

Manutenção das precauções de contato até a alta do 

paciente.

Paciente sem uso prévio de antimicrobianos, sem feridas com 

drenagem, sem hipersecreção respiratória e sem dispositivos 

invasivos: liberação das precauções após culturas negativas 

para o microrganismo – uma cultura / semana, 2 a 3 

semanas.  



Microrganismos Multirresistentes
Medidas de prevenção e controle

• Microrganismos multi R podem permanecer viáveis em 

superfícies ambientais e em artigos  (estetoscópios, 

termômetros, esfigmomanômetros, oxímetros, luvas) –

podendo ser transmitidos pelas mãos dos profissionais de 

saúde.

• Em situações de surto: coortes de pacientes colonizados 

e não colonizados.



Surtos de Infecção ou Colonização por multi R

• Medidas de controle (imediatas): precaução e isolamento 

dos pacientes; colheita de espécimes clínicos para 

diagnóstico e tratamento adequado dos pacientes com 

infecção .

• Comunicação do surto ao laboratório da instituição: 

planejamento do atendimento da demanda (exames 

microbiológicos, meios de cultura, antibiograma e outros).



Surtos de Infecção ou Colonização por multi R

• Orientação laboratório: conservação das cepas isoladas de 

pacientes envolvidos no surto, em condições de viabilidade, 

até o término da investigação, ou a critério da CCIH.

• Encaminhamento de cepas ou amostras ao IAL (SN) após 

contato com NMCIH para autorização – para entrar na rotina 

de surto.

Notificação imediata: NMCIH (3397 – 8317) ou 

infeccaohospitalarsms@prefeitura.sp.gov.br



Surtos de Infecção ou Colonização por multi R

• Notificação do surto – imediata para o NMCIH.

• Planilha específica para surtos (UTI NN e UTI Ped ou 

Adulto) modelo entregue junto com o Informe Técnico 39.

• Pode ser utilizada a Planilha do SINAN? – Não, porque o 

conjunto de dados dessa planilha são insuficientes para a 

investigação e notificação de surtos de infecções relacionadas 

à assistência à saúde.
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Surtos de Infecção ou Colonização por multi R

Relatório sucinto com as seguintes informações:

• Data de início do surto (detecção do primeiro caso)

• Número de casos identificados (infecção / colonização)

• Número de óbitos

• Medidas implementadas: precauções de isolamento, coorte 
de colonizados / infectados, intensificação higienização das 
mãos, intensificação limpeza de superfícies ambientais, 
processamento de artigos reutilizáveis, restrição de novas 
admissões, culturas de vigilância, orientações para uso de 
antimicrobianos



Fluxo das notificações

• Surtos por microrganismos multi R – através de Planilhas 

específicas para acompanhamento de surtos em UTI NN e 

UTI Adulto e Pediátrica – direto ao NMCIH

• Casos de Infecção por MCR associadas a procedimentos 

cirúrgicos ou cosmiátricos – conforme FIE para infecção por 

MCR após implante mamário – NMCIH. Ver também a FIE 

para a notificação ao CCD/CVE



Referências  

• NMCIH/CCD/COVISA /SMS– Informe Técnico XXXVII: Infecções causadas 

por microrganismos multirresistentes: medidas de prevenção e controle. 

São Paulo, outubro 2010   

• ANVISA/MS – Nota Técnica no. 1/2010 – Medidas pra identificação, 

prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde por 

microrganismos multirresistentes. Brasília, 25/10/2010

• Center for Diseases  Control and Prevention. Guidance for Control of

Infections with Carbapenem-Resistant or Carbapenemase-Producing

Enterobacteriacea in Acute Care Facilities. In: MMWR, 58(10):256-260,

March 20, 2009

Microrganismos Multirresistentes



Microrganismos Multirresistentes

• ARHAI/HPA – Advice on Carbapenemase Producers:

Recognition, Infection control and Treatment. In: 

http://www.hpa.org.uk/web/HPAwebFile/HPAweb_C/1248854045473 . 

Acesso em 08.09.2011.





Notificação de IRAS

• A legislação e normatização dos órgãos oficiais definem quais 

são as doenças de notificação compulsória.

• Nem todas as IRAS são de notificação compulsória.

• A notificação das IRAS, via de regra, não é feita caso a caso, 

mas sim, dos indicadores das infecções sob vigilância.

• A responsabilidade de notificação das IRAS é do SCIH/CCIH.



IRAS de notificação compulsória
• Infecção associada à utilização de produtos industrializados 

(ítem 3.12, Portaria 2616/98)

• Infecções causadas por MCR associadas a procedimentos 

cirúrgicos ou cosmiátricos, realizadas em serviços de saúde 

(RDC – 8 ANVISA/2009)

• Indicadores de infecção primária de corrente sanguínea em 

pacientes em uso de CVC (infecção com ou sem confirmação 

laboratorial)– por EAS que possuam 10 ou mais leitos de UTI 

(ANVISA – setembro 2010 – indicadores nacionais de IRAS)



• Taxa de infecção no local de acesso para hemodiálise e 

incidência de peritonite (ítem 10.2 RDC 154 - ANVISA/2004)

• Casos ou surtos de DNC – adquiridos na comunidade ou no 

EAS (ítem 3.11 – Portaria MS 2616/98)

• IRAS por microrganismos MR (informe técnico XXXVII, out 

2010) – em situações de surto

IRAS de notificação compulsória



IRAS de notificação compulsória

• Outros surtos (que causam impacto na sociedade em geral) 

para orientação e esclarecimento

• Surtos DTA – notificar Grupo Técnico DTA / CCD – conforme 

orientação área técnica da área DTA

• Síndromes: ISC (cirurgia limpa), PN-VM e ITU-SVD (Sistema 

VE das IH no Estado de São Paulo) – CVE/SES-SP



Fluxo das notificações

• Taxa de infecção no local de acesso para HD e incidência de 

peritonite: disponibilidade para a VISA

• ICS-CVC; PN-VM; ITU-SVD – através de planilhas específicas, 

mensalmente ao NMCIH

• DNC (na ausência de núcleo de VE) – através de FIE-SINAN 

para a SUVIS, e notificação imediata (Portaria 104/2011) 

conforme fluxos estabelecidos com a SUVIS e áreas técnicas 

do CCD



Fluxo das notificações

• Caso ou surto de infecções associadas a produtos 

industrializados: notificação imediata para o NMCIH e para 

VISA. 

• Sem instrumento específico para a notificação e investigação



Surtos relacionados a PRODUTOS

• Interrupção da administração do produto ou do uso do 

dispositivo suspeito de relação com a infecção

• Produto e equipo de infusão colocados em saco plástico estéril 

e encaminhados ao laboratório de microbiologia para cultura. 

Informar ao laboratório se o paciente apresentou 

manifestações clinicas; se estava em uso de cateter; se havia 

sinais de infecção no local de inserção

• Paciente com sintomas durante a infusão: colher uma ou duas 

hemoculturas de veia periférica



Surtos relacionados a PRODUTOS

• Surtos relacionados a alimentos: amostras dos alimentos sob 

refrigeração até serem encaminhados para exame

• Paciente sintomático: colher coprocultura; hemocultura se 

suspeita de bacteremia 

• Exames de produtos ou alimentos suspeitos – realizados sob 

orientação da VISA – são distintos dos exames microbiológicos 

que a CCIH deve solicitar para elucidar o surto



Doenças Infecciosas e Transmissíveis no Hospital

Paciente internado para tratamento de doença infecciosa e 

transmissível (à suspeita ou confirmação):

• Instituir medidas de precaução e isolamento (precauções 

padrão + precaução baseada no mecanismo de transmissão)

• Orientar acompanhante e visitantes para as precauções

• Notificar – se DNC, conforme fluxo



Doenças Infecciosas e Transmissíveis no Hospital

Doença infecciosa e transmissível – manifestada após a 

internação do paciente

• Instituir medidas de precaução e isolamento 

(precauções padrão + precaução baseada no 

mecanismo de transmissão) 

• Orientar acompanhante e visitantes para as 

precauções

• Identificar comunicantes suscetíveis – para coorte em 

precauções de isolamento durante o período de 

transmissibilidade



• Administrar quimioprofilaxia ou imunoprofilaxia

(vacina ou imunoglobulina) nos pacientes, 

acompanhantes e funcionários suscetíveis conforme 

normas técnicas oficiais

• Exemplo: doença meningocócica, tuberculose, 

influenza AH1N1, varicela, sarampo

• Notificar se for DNC.



Doenças Infecciosas e Transmissíveis no Hospital

• Funcionários com doenças infecciosas e transmissíveis devem 

ser afastados do trabalho ou do atendimento direto ao paciente 

durante o período de transmissibilidade da doença, conforme o caso

• Funcionários suscetíveis e comunicantes de caso identificado após 

a internação: quimio ou imunoprofilaxia conforme normas técnicas e 

afastamento durante o período de transmissibilidade da doença

• Funcionários com exposição a material biológico / acidentes com 

pérfuro-cortantes – atendimento e profilaxia pos-exposição conforme 

normas técnicas (hepatite B, HIV, hepatite C)



Acompanhantes e visitantes. Atenção para:

• Sintomáticos respiratórios (tuberculose, vírus respiratórios, 
coqueluche)

• Pacientes com diarréia (vírus, salmoneloses, etc)

• Lesões de pele (vesículas: varicela, herpes zoster)

• Febre (doença infecciosa e transmissível)



Surtos

Referências:

NMCIH/CCD/COVISA – Informe Técnico 39 – Julho 2011 – Surtos 

de infecções relacionadas à assistência à saúde

NMCIH/CCD/COVISA – Informe Técnico XXXVII – Outubro 2010 

– Infecções causadas por microrganismos multirresistentes: 

medidas de prevenção e controle
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