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A resistência das enterobactérias aos carbapenêmicos é um grave problema de saúde pública 

de âmbito mundial, pela elevada taxa de mortalidade dos pacientes e reduzido número de 

opções terapêuticas.  Desde 2008 foi detectada a circulação de bactérias produtoras de 

metalobetalactamases do tipo NDM a nível mundial, com rápida e ampla disseminação. No 

Brasil, os primeiros casos ocorreram em 2013 no Rio Grande do Sul. A Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária divulgou Nota Técnica Nº 01/2013 sobre as medidas de prevenção e 

controle de infecções por enterobactérias multirresistentes. 

 

Em Belo Horizonte, os primeiros dois casos detectados de bactérias produtoras de 

metalobetalactamases do tipo NDM, através da pesquisa de genes de resistência pelo  

Laboratório da Funed, ocorreram em janeiro e fevereiro de 2018. A partir de julho de 2018 

houve aumento do número de casos sendo um em julho, quatro em agosto, três casos em 

setembro, três em outubro e 8 casos em novembro de 2018. Os microrganismos mais 

frequentemente identificados nas amostras enviadas para a Funed foram: Klebsiella 

pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Proteus mirabilis, Providencia rettgeri, Providencia stuartii, 

Acinetobacter lwoffii. 

 

A participação do laboratório é fundamental para a detecção oportuna de surtos infecciosos, 

de modo que oriente a adoção de medidas de prevenção e controle da disseminação. É 

imprescindível comunicar, no caso de transferência intrainstitucional e interinstitucional, se o 

paciente é infectado ou colonizado por microrganismos multirresistentes. 

 

Uma vez detectado um microrganismo multirresistente a comunicação deverá ser realizada 

imediatamente aos responsáveis pela tomada de decisão no âmbito do serviço de saúde, em 
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geral ao profissional assistente e à Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) que 

deverá adotar as medidas de prevenção e controle. Esta comunicação também deverá ser feita 

no âmbito municipal aos seguintes órgãos da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA): Diretoria 

de Vigilância Sanitária (DVSA) e Gerências de Assistência, Epidemiologia e Regulação das 

Regionais de Saúde (GAEREs). 
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