
Surto de MCR em Andradina-SP, 2008

Micobactéria
ainda é um problema?

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo                        
Coordenadoria de Controle de Doenças - CCD                                    

Centro de Vigilância Epidemiológica”Prof. Alexandre Vranjac”              
Divisão de Infecção Hospitalar”



Surto de MCR em Andradina-SP, 2008

•Panorama atual

•Hipóteses

•Ações de Prevenção e Controle

•Perguntas não respondidas

•Desafios

Micobactéria ainda é um problema?

Resumo da apresentação



Surto de MCR em Andradina-SP, 2008

Resumo da apresentação

•Panorama atual

•Hipóteses

•Ações de Prevenção e Controle

•Perguntas não respondidas

•Desafios

Micobactéria ainda é um problema?



Surto de MCR em Andradina-SP, 2008

Notificações MCR no Brasil
Micobactéria ainda é um problema?

Fonte: RENISS/ANVISA www.anvisa.gov.br (dados preliminares até 2008)

Total: 2128 pacientes notificados

http://www.anvisa.gov.br/
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• Topografia: Abdominal = 70%

Colecistectomia = 60%

Plástica = 4%

• Via de Acesso: Cir. videolaparoscópica = 79%

• Tipo de Hospital: Hospitais privados = 89%

• Sexo feminino = 65%

• Óbitos = 0%

• P. Incubação (mediana) = 31 dias

Procedimentos envolvidos
Micobactéria ainda é um problema?

Fonte: RENISS/ANVISA www.anvisa.gov.br (dados preliminares  até 2008)

http://www.anvisa.gov.br/
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Principais características

• Clone predominante com mesmo perfil genético em todo o 
Brasil relacionado a videocirurgias (M. massiliense), o que 
aponta uma fonte única de contaminação.

• A tolerância ao glutaraldeído a 2% não é o único fator 
desencadeante dos surtos, pois há diversos casos de infecções 
causadas por espécies não tolerantes ao glutaraldeído

• Os fatores que levaram à disseminação de um mesmo clone 
em diversas regiões do Brasil ainda não estão esclarecidos

Nota Técnica Conjunta 01/09 
SVS/MS e ANVISA

Micobactéria ainda é um problema?
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• Remoção inadequada de resíduos orgânicos é uma condição 
necessária para que os agentes possam aderir aos 
instrumentos cirúrgicos e sobreviver à ação do glutaraldeído.

• A adequação ou a modificação do processo de esterilização 
dos artigos levou à resolução do surto em diversas 
instituições

• Deficiência nos registros dos serviços de saúde vem
impedindo a rastreabilidade dos produtos, equipamentos e
processos.

Nota Técnica Conjunta 01/09 
SVS/MS e ANVISA

Micobactéria ainda é um problema?

Fonte: www.anvisa.gov.br

Principais características
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Componente epidemiológico

Nota técnica SVS/MS -ANVISA

Paciente submetido a:

• procedimento vídeo-assistido: laparoscopia, artroscopia, 
broncoscopia, endoscopia do sistema genitourinário, ou do 
sistema digestório para inserção de prótese biliar; 

• procedimento no qual seja utilizada: cânula de aspiração 
(lipoaspiração), instrumento de fibra ótica, implante de 
prótese, órtese oftalmológica, 

• ceratotomia, cirurgia plástica, ortopédica, cardíaca, 
lipoaspiração, mesoterapia, preenchimento cutâneo com 
ácido hialurônico ou metacrilato, ou injeção por via intra-
muscular,

Micobactéria ainda é um problema?
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Componente clínico

Nota técnica SVS/MS -ANVISA

Paciente apresentando 2 ou mais sintomas, em 
topografia correspondente ao acesso cirúrgico:

• Lesões eritematosas de difícil cicatrização, 
• Nodulos, 
• Drenagem de secreção, 
• Fístulas, 
• Ulcerações, 
• Abscesso quente ou frio, 
• Não responsivo aos tratamentos antimicrobianos 
convencionais.
• Lesão em topografia correspondente ao trajeto de 
cânulas ou trocarte, com ou sem disseminação para 
áreas adjacentes;
• Recidiva das lesões.

Micobactéria ainda é um problema?
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Lesões cutâneas – abscessos mesoterapia

Dr Renato Grinbaum

Micobactéria ainda é um problema?
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Lesões cutâneas – abscessos após injeção 
intramuscular

SubVE Andradina/CVE

Micobactéria ainda é um problema?
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Lesões cutâneas – nódulos após injeção

Fonte: SubVE Andradina/CVE

Micobactéria ainda é um problema?
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Lesões cutâneas – nódulos após videocirurgia

Fonte: ANVISA

Micobactéria ainda é um problema?
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Lesões cutâneas – abscessos após 
mesoterapia

Dr Renato Grinbaum

Micobactéria ainda é um problema?
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Lesões cutâneas – abscessos subcutâneos 
após videocirurgia

Fonte: ANVISA

Micobactéria ainda é um problema?
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Diagnóstico Laboratorial

• BAAR positivo;

• Cultura positiva para MCR

• Exame histopatológico de tecido mostrando granulomas
com áreas centrais de necrose;

• PCR positivo para MCR (restrição enzimática - PRA-
hsp65);

• Identificação molecular (Genotipagem - gene rpoB).

Exame de imagem (tomografia, ressonância e ultrassom);

Nota técnica SVS/MS -ANVISA

Micobactéria ainda é um problema?
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Tratamento

• Basear a terapêutica no teste de sensibilidade aos 
antimicrobianos

• Estratificação: Localização, extensão da lesão, co-
morbidades, espécie de MCR

• Evitar a monoterapia, exceto em lesões únicas, localizadas 
a pele e subcutâneo

• Desbridamento cirúrgico, remoção de próteses

• Resistência à drogas anti-tuberculostáticas

• Claritromicina, amicacina, ciprofloxacina, imipenem, 
linezolida, doxiciclina, sulfametoxazol

• Tempo mínimo de 6 meses

• Acompanhamento por 2 anos após o término do 
tratamento. Nota técnica SVS/MS -ANVISA

Micobactéria ainda é um problema?
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Definição de caso

Suspeito

• Paciente submetido a procedimentos invasivos que apresente dois ou 
mais sinais referidos como clínica compatível.

Possível

• Paciente que preenche os critérios de caso suspeito, mas sem 
investigação laboratorial, e que respondeu ao tratamento específico para 
micobactérias.

Provável

• Paciente que preenche os critérios de caso suspeito e que apresente 
granulomas em tecido obtido de ferida cirúrgica ou tecidos adjacentes, 
ou baciloscopia positiva, mas cultura negativa para micobactéria.

Confirmado

• Paciente que preenche os critérios de caso suspeito e apresenta cultura, 
da ferida cirúrgica ou tecidos adjacentes, positiva para micobactéria.

Nota técnica SVS/MS -ANVISA

Micobactéria ainda é um problema?
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Hipóteses

• Falhas nos processos de limpeza, desinfecção e 
esterilização dos equipamentos

• Contaminação e reuso de equipamentos

• Contaminação ou resistência aos saneantes

• Contaminação de medicamentos

• Contaminação da Água

Fonte: RENISS/ANVISA

Micobactéria ainda é um problema?
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Dissecando o problema....

Material 
contaminado por

micobactéria

Sujidade residual
Biofilme nos 

materiais

Resistência das 
micobactérias

-Superfícies dos materiais
não friccionadas.

-Espaços internos não sonicados.

-Material NÃO processado pela CME

-Expurgo impróprio.
-RHs incompetentes: não desmonta, diluição errada.

-Falta de insumos (ex:detergentes enzimáticos),
artefatos (escovas) e equipamentos.

-Ressecamento da matéria orgânica.
-Sobrecarga de trabalho.

-Imersão do material 
SUJO direto no glutaraldeído.

-Reuso da mesma solução sem controle.
-Tempo de contato insuficiente.

-Imersão incompleta
-Desinfetante/Esterilizante inadequados.

-Erro na diluição/ativação.
- Qualidade ? da água utilizada para diluição

- Métodos NÃO validados de esterilização

Falhas na 
Desinfecção/
Esterilização

-Evidência da resistência da 
M. massilienses BRA 100 a glutaraldeído 2%. 

Slide: Dra Kazuko Graziano – VI Simpósio 
Estadual de Infecção Hospitalar - 2009

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.theochem.uni-duisburg.de/AMB/bakterie.gif&imgrefurl=http://www.theochem.uni-duisburg.de/AMB/angewf.html&h=346&w=362&sz=82&tbnid=URbTjqmPk0C7VM:&tbnh=111&tbnw=117&hl=pt-BR&start=4&prev=/images%3Fq%3Dbiofilme%26svnum%3D10%26hl%3Dpt-BR%26lr%3D%26newwindow%3D1%26sa%3DG
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Ações de controle

• RDC nº08/2009: Proibição da esterilização de artigos

críticos por método químico por imersão, obrigatoriedade de
esterilização pela CME da instituição

• Nota Técnica conjunta- SVS/ANVISA/MS – nº01/2009 
abril/2009: Orientações para notificação, diagnóstico, 
tratamento e recomendações

• Nota Técnica – ANVISA – nº02/2009: processamento de 

equipamentos utilizados em procedimentos endoscópicos 
com acesso por cavidades naturais

• RDC nº51/2009: Legislação para comprovação de eficácia 
de saneantes frente ao M.massiliense

Micobactéria ainda é um problema?



Surto de MCR em Andradina-SP, 2008

www.anvisa.gov.br
Micobactéria ainda é um problema?
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Folder 2005

www.cve.saude.sp.gov.br
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Manual de Prevenção e 
Controle de infecções 

associadas a procedimentos 
estéticos

2008

• CVE

• CVS

• IAL

• Comitê de IH do Estado 

• APECIH

www.cve.saude.sp.gov.br
Micobactéria ainda é um problema?
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Recomendações

• Reforçar as orientações para que os profissionais e serviços 
de saúde cumpram com o rigor técnico para a limpeza, 
desinfecção e esterilização dos produtos;

• Esterilização de todo artigo crítico;
• Definição dos artigos médicos que não podem ser 

reprocessados, RDC nº 156, RE nº 2.605 e RE nº 2.606, de 
11 de agosto de 2006;

• Reforçar as orientações para que os profissionais e serviços 
de saúde  notifiquem os casos suspeitos;

• Reforçar as ações de vigilância sanitária nos SS, com foco 
nas CME, salas de procedimentos e registros, para que seja 
possível rastrear os produtos.

Micobactéria ainda é um problema?
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Recomendações

• Medida cautelar: Esterilização de artigos críticos com outros 
métodos disponíveis em substituição ao glutaraldeído e outros 
métodos por imersão;

• M.abscessus e M.massiliense serão incluídas na Portaria 15/88 
do Ministério da Saúde que estabeleceu as normas para o 
registro de produtos esterilizantes;

• Investigação da eficácia do glutaraldeído em relação a 
M.massiliense (Fundação Ezequiel Dias –Funed- Laboratório de 
Saúde Pública de Minas Gerais).

Micobactéria ainda é um problema?

PLANO DE AÇÃO: formação e informação RH; qualificar a estrutura e 
processos de trabalho nas CMEs; água controlada; interdição cautelar do uso 
do glutaraldeído 2%.
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Por que só agora o surto?

Somatório de fatos:

• Aumento da capacidade diagnóstica.

• Aumento do número de procedimentos 
videoscópicos.

• Aumento da micobactéria na  microbiota
hospitalar.

• Biofilmes não removidos.

• Resistência intrínseca da M. massilienses BRA 

100

Slide: Dra Kazuko Graziano – VI Simpósio 
Estadual de Infecção Hospitalar - 2009

Micobactéria ainda é um problema?
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Perguntas não respondidas

• Conclusão dos estudos de resistência aos saneantes: 
glutaraldeído, ácido peracético.

• Conclusão do estudo epidemiológico de casos,  divulgação 
e diretrizes de um programa de controle de Micobacteriose 
no Brasil

• Relação Espécie x Procedimento:
M. fortuitum x mamoplastia com protese
M. massiliense x videocirurgias
M. abcessus x injeções

Fonte: RENISS/ANVISA

Micobactéria ainda é um problema?
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Notificação Oportuna
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SubVE Andradina/CVE
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Diagnóstico precoce

SubVE Andradina/CVE

Micobactéria ainda é um problema?

ANVISA
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Estudos biomoleculares

M. fortuitum

Micobactéria ainda é um problema?

• Verificação da clonalidade da cepa
• Mesmo clone = mesma fonte de 
contaminação
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Desafios

• Papel da Vigilância Sanitária:  Fiscalização

OLHAR  voltado para os processos de limpeza, 
desinfecção e esterilização dos equipamentos e a sua 
rastreabilidade

• Laboratórios de Microbiologia: Capacitação

• Endemia x Epidemia/Surtos

• Virulência das cepas
Resistência aos saneantes
Água em Serviços de Saúde
Biofilmes

Micobactéria ainda é um problema?
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Reservatórios

• Habitat: Ambiental - Solo e fontes de água natural

• Em serviços de saúde:
•Medicamentos injetáveis contaminados
•Colírios
•Soluções de glutaraldeído
•Água não estéril, incluindo água potável
•Equipamentos de videocirurgia, endoscópios, 
broncoscópios
•Dispositivos invasivos: cateteres
•Implantes de próteses mamárias e de contraceptivos
•Materiais de Lipoaspiração
•Materiais e produtos de Mesoterapia
•Injeções subcutâneas

Micobactéria ainda é um problema?
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Fonte de contaminação

• Inexistência de metodologia laboratorial adequada para 
análise microbiológica de amostras ambientais, produtos e 
equipamentos

Micobactéria ainda é um problema?
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Desafios

• Fabricantes: 

Equipamentos “esterilizáveis”; 
Métodos acessíveis

• Administradores Hospitalares:

Entendimento do processo
Responsabilidade

• Médicos cirurgiões:

Educação permanente
Parceria com as Sociedades e Associações

Micobactéria ainda é um problema?
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Os medidores ou moldes
Micobactéria ainda é um problema?

Fiscalização
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Divisão de Infecção Hospitalar – CVE

Site:  www.cve.saude.sp.gov.br

E-mail: dvhosp@saude.sp.gov.br

Obrigada!
Micobactéria ainda é um problema?

http://www.cve.saude.sp.gov.br/
mailto:dvhosp@saude.sp.gov.br

