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1.RESUMO 

A Klebsiella pneumoniae pertence a família Enterobacteriaceae, e ao longo do tempo 

foi adquirindo resistência significativa aos antibióticos, dentre elas aos carbapenemicos. 

Desta forma é imprescindível o diagnostico. 

2.INTRODUÇÃO 

A Klebsiella pneumoniae é um bacilo Gram-negativo e sua resistência aos 
antibióticos tem sido um agravante de saúde pública. A participação do laboratório é 
fundamental para a detecção oportuna de surtos infecciosos, orientando a adoção de 
medidas de prevenção e contra a disseminação. O diagnostico microbiológico da KPC é 
muito importante e utilizado, e quando necessário é confirmado com métodos moleculares 
(FISHER et al., 2009) 

3.OBJETIVOS 

Este trabalho teve como objetivo abordar os diversos diagnósticos microbiológicos 
para pesquisa da Klebsiella pneumoniea produtora de carbapenemase (KPC). 

4.METODOLOGIA 

O presente trabalho foi realizado através de uma revisão bibliográfica de artigos 
científicos, teses, dissertações e livros de microbiologia. 

5.DESENVOLVIMENTO 

De acordo com TSAKRIS (2011) a KPC tornaram-se cada vez mais prevalente nas 

regiões do nordeste dos Estados Unidos desde o início da década de 2000. 

A enzima carbapenemase pode causar resistência a todos os agentes 

betalactâmicos, inclusive os carbapenêmicos, uma classe de antibiótico muito utilizado para 

o tratamento de infecções causadas por bactérias multirresistentes. De acordo com a 

ANVISA (2011) essa enzima é produzida por bactérias Gram-negativas e possui a 

capacidade de clivar por hidrolise diversos antibióticos como os carbapenemicos, além de 

inativar os agentes B-lactâmicos. Devido se localizar no plasmídeo, o grupo KPC possui alto 

grau de disseminação, sendo mais comum em K. pneumoniae, que tem grande capacidade 

de transferir seus genes de resistência, o bla-kpc, mas podendo ser encontrado em outras 

bactérias. 

As metodologias usadas para o rastreamento de KPC são diversificadas: 



 

 

- Disco Difusão e Concentração Inibitória Mínima (MIC) 

Valores para carbapenemicos conforme Nota técnica Nº 01/2013 ANVISA: 

Disco difusão: S: >=25 mm / I: 22-24mm / R: <=21 mm. 

MIC: S: <=0,5 / I: 1 / R: >=2. 

    Esses resultados podem indicar isolados com produção carbapenemase e esse 

fenótipo deve ser confirmado pelo método de Hodge (PASTERAN et al., 2009) 

- Teste de Hodge Modificado 

É uma técnica de alta sensibilidade e baixo custo, esse teste pode confirmar a 

presença de carbapenemase, mas não identifica especificamente a classe de enzimas 

(COLE, et al., 2009). 

A CLSI (2010) preconiza para esse teste a utilização de uma cepa de KPC 

positiva, uma negativa e a amostra teste, com um disco preferencialmente de 

ertapenem no centro da placa de Müeller-Hinton. Isto para visualizar a deformação do 

halo em uma cepa de carbapenemase confirmada para comparar com a deformação do 

halo da amostra teste. Preparar um inocula da cepa E. coli ATCC 25922 

correspondente a 0,5 da escala de McFarland, por meio do método de crescimento ou 

da suspensão direta da colônia. Fazer o TSA por disco-difusão semeando a cepa de E. 

coli ATCC 25922 em uma placa de ágar Müeller-Hinton e colocar no centro da placa um 

disco de imipenem ou ertapenem de 10 µg. Estriar a amostra teste do centro do disco 

de β-lactâmico até a periferia da placa de Petri. Após incubação à temperatura de 

35±2ºC, por 16 a 18 horas, observar o crescimento da E. coli ATCC 25922 no halo de 

inibição do imipenem (distorção do halo de inibição). A amostra de E. coli ATCC 25922 

é sensível ao imipenem, e este crescimento só foi possível porque a amostra teste 

produziu uma enzima que foi capaz de inativar o imipenem. 

- Meio CHROMagar  

Foi desenvolvido um meio cromogênico, o CHROMagar KPC, que inibe o 



 

 

crescimento de bactéria gram-negativa sensível a carbapenemicos. Após a incubação 

de 24 horas e 37°C, as culturas resistentes a carbapenemicos assumem cores 

diferentes, como verde e azulado. (SAMRA et al,. 2008) 

- Disco de Ácido Borônico  

Os ensaios com discos de ácidos borônico são considerados simples, altamente 

sensíveis e específicos para diferenciação de KPC e aplicáveis ao uso rotineiro em 

laboratórios de microbiologia clínica (HIRSCH; PASTERAN et al., 2009). Segundo 

TSAKRIS et al., (2009) o teste é apontado positivo para a detecção de KPC, quando o 

diâmetro da zona inibidora de crescimento em torno de um disco de β-lactâmico com 

ácido borônico é maior ou igual a cinco milímetros do que o disco que contém o 

substrato β-lactâmico sem o ácido. 

6.RESULTADOS PRELIMINARES 

Segundo o levantamento de dados realizado, o diagnostico microbiológico da 

KPC é muito importante e utilizado, afim de identificar a KPC e limitar sua 

disseminação, contribuindo para a redução dos índices de morbidade e mortalidade 

ligados a diferentes doenças infecciosas (CCIH) 
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