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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

1.1. Microbiologia 

 

A microbiologia é a ciência que estuda os microrganismos e o modo que eles 

atuam em principal as bactérias, estuda também a evolução microbiana e como essa 

diversidade de células surgiu, entende a ecologia e o habitat desses organismos em 

terra, água, plantas e animais, visando que esses organismos estão totalmente 

envolvidos em nosso planeta (MADIGAN et al., 2016). 

Os microrganismos estão presentes na terra a bilhões de anos, antes mesmo 

da era animal ou humana, estão completamente relacionados com a vida e reações 

químicas que ocorrem no planeta e são essenciais para os organismos superiores 

(MADIGAN et al., 2016). 

Há uma vasta variedade de microrganismos existentes, dentro desse grupo 

temos os que são benéficos para humanidade. Distribuídos em diferentes setores de 

utilização, sendo um deles a alimentação, onde ingerimos esses microrganismos em 

forma de alimentos. Um exemplo que diariamente podemos consumir é o keffir, 

classificado como um probiótico (PERES et al., 2019). 

 

1.2. Microrganismos Benéficos 

Os microrganismos são seres que não conseguimos observar a olho nu, 

devido essas espécies serem muito pequenas, sendo assim necessita-se do auxilio 

de equipamentos, como microscópio para observá-las. Essas células são formadas 

por núcleo e citoplasma e são classificados em cinco reinos: animal, vegetal, fungi, 

protista e monera. Os microrganismos pertencem a três dos cinco reinos sendo, as 

bactérias do reino Monera, os protozoários e algas do reino Protista e fungos do 

reino Fungi (CARVALHO 2016). 

A microbiota é um conjunto de microrganismos que habita parte do corpo ou 

órgão. Temos a microbiota intestinal que é composto por diversos grupos 

bacterianos, seu desequilíbrio pode acarretar em colonização por bactérias 

patogênicas que prejudicam o sistema imunológico e deixam o organismo 

susceptível a doenças. Por este motivo os probióticos têm sido utilizados para a 
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produção de alimentos funcionais e introduzido na alimentação como forma de 

prevenção (MATTOS et al.,2019). 

Os probióticos são amplamente utilizados na área de laticínios, como na 

produção de iogurtes, leites fermentados e outros. Sua composição contém 

microrganismos vivos que ajudam na estrutura da flora intestinal sendo muito 

benéfico para a saúde. Os microrganismos que mais se destacam nessa produção 

são Lactobacillus e Bifidobacterium (SANTOS et al., 2011). 

São chamados de alimentos funcionais devido a sua eficácia para o corpo 

humano na prevenção de doenças, em especial as gastrointestinais, como  

diarreias, câncer do cólon, doença de Crohn, intolerância à lactose e síndrome do 

intestino irritável e usado também para controle do colesterol e a sua relação com a 

imunidade (DE OLIVEIRA et al., 2017). 

Relacionado com o meio da indústria alimentícia temos a biotecnologia, que 

se trata da tecnologia empregada em modificar células e organelas a fim de 

solucionar problemas visando o melhoramento de produtos para o consumo da 

sociedade. Os alimentos biotecnológicos estão inseridos na sociedade há tempos, 

sendo eles: cerveja, queijo, pão, vinho etc. (VITOLO et al., 2015). 

 

1.3. Microrganismo Patogênicos / Klebsiella pneumoniae 

 

Os microrganismos patogênicos estão relacionados com a causa de infecções 

em hospedeiros, onde tira proveito a seu favor para desenvolvimento e 

sobrevivência. Dentre esses Klebsiella pneumoniae é uns dos microrganismos 

patogênicos que se destaca por apresentar a capacidade de adquirir resistência a 

antibióticos (NUNES et al.,2020). 

Klebsiella pneumoniae produz enzimas que hidrolisam os carbapenêmicos, 

sendo assim denominada de KPC Klebsiella pneumoniae carbapenemase, sua 

morfologia é: gram negativo, encapsulado, anaeróbia facultativa em forma de 

bastonete que faz parte da família das enterobactérias (BORGES et al., 2015).  

Esse microrganismo classifica-se como oportunista acomete infecções na 

comunidade e hospitalar. Dentro dos hospitais ela causa infecções tais como 
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pneumonia, infecção urinaria e septicemia. Tendo uma taxa alta de mortalidade, 

sendo assim dentro do ambiente hospitalar acontece a monitorização desse agente 

patológico (MEYER et al.,2011). 

Uma pessoa infectada por Klebsiella pneumoniae é diagnosticada perante os 

seguintes sintomas: febre acima de 39ºC, aumento da frequência cardíaca, 

dificuldade para respirar, pneumonia, infecção urinária. O tratamento é realizado 

com o uso de antibióticos e os mais utilizados são os β-lactâmicos, Penicilinas, 

Carbapenêmicos, Cefalosporinas, Polimixina B, Colistina, Tigeciclina, Vancomicina, 

Teicoplamina (SOUZA.,2017). 

 

 

 

 

Fonte: Science Photo Library Limited 2021 (Bactéria Klebsiella pneumonia) 

 

 

1.4. Antibióticos 

 

Em 1928 com a descoberta da penicilina iniciou-se era dos antibióticos, e 

posteriormente a introdução desses medicamentos nos tratamentos clínicos contra 

infecções bacterianas. A maioria dos antibióticos são produzidos através de 
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bactérias do gênero Streptomyces e alguns por fungos do gênero Penicilliume 

Cephalosporium. Esses medicamentos podem ser classificados de acordo com sua 

estrutura química molecular, quanto ao espectro de ação e ainda por mecanismo de 

ação (ROCHA et al., 2018). 

Com a iniciação dos antibióticos na década de 40, após a introdução 

observou-se que teve um aumento na vida média humana, mas devido ao uso 

descontrolado e inadequado desses medicamentos começaram a surgir bactérias 

resistentes e multirresistentes a antibióticos (SILVIA et al., 2019). 

A classificação dos antibióticos é especifica a amplo aspectro refere que são 

ativos contra varias espécies de microrganismos e pequeno aspectro que atuam 

sobre espécies especificas. As atividades dos antibióticos resumem-se a dois 

mecanismos: bactericida que pode lesar irreversivelmente ou causar a morte das 

bactérias e bacteriostático inibindo o crescimento e a produção bacteriana sem 

causar a morte (ZAGUI.,2020). 

Os beta-lactâmicos são os mais utilizados até hoje na pratica clinica por ter 

baixa toxidade e seu efeito bactericida. Sua característica comum é a presença do 

anel beta-lactâmico na estrutura da molécula. Seu mecanismo de ação e a inibição 

das ligações cruzadas entre as moléculas de peptideoglicano (PEREIRA et al., 

2016). 

Essa classe de medicamento atua destruindo a integridade da parede celular, 

interferindo na síntese do peptideoglicano, e consequentemente ocasionando a 

destruição da célula. Exemplos de carbapenêmicos: meropenem, imipenem, 

doripenem e o ertapenem, sendo os dois primeiros os mais amplamente utilizados. 

O Ministério da Saúde tem recomendado a utilização de dois a três antimicrobianos 

junto para melhor eficácia do tratamento clinico (GUGLIERI.,2020). 
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Fonte: Farmacêutico digital 2021 (Mecanismo de ação dos antibióticos)  

 

 

 

 

Fonte: Folha cientifica 2018 (Mecanismo de resistência bacteriano) 
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1.5. KPC- Klebsiella pneumoniae carbapenems 

 

A bactéria Klebsiella pneumoniae é uma bactéria multirresistente de grande 

importância médica, possui facilidade em acometer infecção dentro de ambiente 

hospitalar. As bactérias multirresistente são aquelas que apresentam resistência a 

fármacos no tratamento de infeções bacterianas (DE SOUSA et al.,2020) 

A KPC pode ser resistente aos antibióticos através de diferentes mecanismos: 

inativação do agente antimicrobiano, alteração da permeabilidade da membrana 

externa, alteração do alvo, bomba de efluxo (SANTOS.,2015). 

Carbapenemase é uma enzima produzida por enterobactérias capaz de 

hidrolisar os beta-lactâmicos de todas as classes, apresentando maior potencial de 

hidrólise para cefalotina, nitrocefina, benzipenicilina, ampicilina e piperacilina. O 

gene se encontra no plasmídeo da bactéria que as codificam frequentemente 

transportam e gera resistência para outras classes de antibióticos 

(TOLENTINO.,2015). 

Para a detecção de enzima de KPC englobam testes fenotípicos onde é 

avaliando o halo de inibição e moleculares. O tratamento envolve a administração de 

diferentes antimicrobianos, infecções por KPC são de difícil tratamento sendo assim 

utilizado como ultima opção a polimixina B devido a sua alta taxa de toxidade 

(ZANOL.,2016). 

A prevenção contra esta infecção se faz a partir da higienização das mãos, 

uso de roupa adequada para manuseio do paciente, luvas e máscaras descartáveis, 

sempre que houver contato direto com os pacientes, desinfecção rotineira dos 

equipamentos hospitalares etc... (ALVES.,2020). 
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2. ARTIGO 
 

KPC E SUA RESISTENCIA MICROBIANA 

 
NICLEVITS,C,C.1 

MIKALOUSKI, U.2 

RESUMO 

A KPC é uma bactéria resistente a antibiótico, produtora de 

carbapenemases. Objetivo deste presente trabalho é estudar o mecanismo de 

desenvolvimento de resistência a antibióticos. A metodologia foi uma revisão 

bibliográfica com os descritores KPC, resistência antibióticos, Brasil. Discussão: O 

antibiótico de maior resistência foi o Ertapenem, o de menor resistência foi 

Gentamicina. Conclusão: O KPC e um patógeno de importância mundial, ter o 

controle dentro hospitais é de suma responsabilidade. 

 

Palavras-chave: KPC. Resistência antibióticos. Brasil 

 

KPC AND ITS MICROBIAL RESISTANCE 

 
NICLEVITS,C, 

MIKALOUSKI, U 

ABSTRACT 

KPC is an antibiotic resistant bacterium that produces carbapenemases. The aim of 

this work is to study the mechanism of development of antibiotic resistance. The 

methodology was a literature review with the descriptors KPC, antibiotic resistance, 

Brazil. Discussion: The most resistant antibiotic was Ertapenem, the least resistant 

was Gentamicin. Conclusion: KPC is a pathogen of worldwide importance, having 

control within hospitals is of paramount responsibility. 

Key words: KPC.antibiotic resistance. Brazil 

 
1 Discente do curso de bacharelado em biomedicina, Faculdade de Apucarana. 
2 Docente na Faculdade de Apucarana. 

E-mail: Camilaniclevits@hotmail.com 
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2.1. INTRODUÇÃO 

 
Citada pela primeira vez em 1885 pelo escritor brasileiro Dalton Trevisan em 

respeito ao microbiologista alemão Edwin Klebs que foi o responsável pela 

descoberta da espécie Klebsiella pneumoniae, é uma bactéria que se encontra 

presente na flora intestinal dos seres humanos, solo, plantas, água, etc... (ALENCAR 

et al., 2017).  

A Klebsiella pneumoniae ou KPC é uma bactéria gram negativa, encapsulada 

que faz parte da família das enterobactérias, também conhecida como superbactéria 

devido a sua mutação genética ela consegue adquirir resistência a grande parte dos 

antibióticos (DA SILVA et al., 2019). 

Essa bactéria é de vivência hospitalar, tem facilidade em acometer pacientes 

imunodeprimido e debilitados tais como os que necessitam de UTI ou de um grande 

período de internação hospitalar. Devido ao uso de sonda vesical de demora, cateter 

venoso central, tubo orotraqueal e cânula de traqueostomia, a bactéria KPC 

consegue se inserir no organismo e acometer diversas infecções (MACIEL et al., 

2013). 

Chama-se de Klebsiella pneumoniae carbapenemase ou KPC, pois essa 

bactéria é produtora de carbapenemases, que é uma enzima que se localiza no 

plasmídeo do microrganismo tornando-a resistente aos antibióticos da classe 

carbapenêmicos, além de inativa a penicilina, cefalosporinas e monobactâmicos, ela 

também consegue passar resistência a outras bactérias (MACIEL et al., 2013). 

Essa enzima que degrada os antibióticos, também é encontrada em cepas de 

Klebsiella oxytoca, Enterobacter spp, Escherichia coli, Salmonella spp, Citrobacter 

freundiie Serratia spp 2,3, sendo capaz de hidrolizar o anel β-lactâmico dos 

carbapenêmicos e outros antibióticos citados a cima. A velocidade que essa bactéria 

desenvolve resistência a antibióticos é maior do que o desenvolvimento de novos 

fármacos (FIGUEIRAL et al., 2015). 

Desta forma o objetivo deste presente trabalho é estudar o mecanismo de 

desenvolvimento de resistência a antibióticos da KPC, buscando compreender os 

mecanismos de ação dos antibióticos, o mecanismo de desenvolvimento de 

resistência a antibióticos e identificar as formas como a KPC adquire resistência a 

antimicrobianos. 
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2.2. METODOLOGIA 

 

O trabalho desenvolvido seguiu os preceitos do estudo exploratório, por meio 

de uma pesquisa bibliográfica, que, segundo Gil (2008, p.50), “é desenvolvida a 

partir de material já elaborado, constituído de livros e artigos científicos”. 

A seguir estão descritas as fontes que forneceram as respostas adequadas à 

solução do problema proposto. 

Artigos científicos sobre a temática foram acessados nas bases de dados 

Google acadêmico, publicados no último ano (2021). Artigos em português 

disponíveis online em texto completo. Os seguintes descritores foram aplicados: 

KPC, resistência antibióticos, Brasil. 

 

2.3. RESULTADOS E DISCUSSOES 

 

Para a seleção das fontes, foram consideradas como critério de inclusão 

as bibliografias que abordassem o tema relacionado à resistência antimicrobiana das 

bactérias KPC e consequentemente a temática, e foram excluídas aquelas que não 

atenderam a temática. 

Foram obtidos ao final do levantamento bibliográfico 66 artigos sobre o 

tema. Realizado a leitura de todos e excluído 61 artigos, os quais com condiziam 

com o tema. Destes foram selecionados 5 artigos que tem relação com o tema, 

estes estão presente na Tabela 1. 

 

 

 

 

Tabela 1- Resultado da pesquisa 
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Fonte: Autor da pesquisa, 2021 

 

 

(MARÇAL., et al 2021), realizaram um estudo onde foram avaliados os 

estados do Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC) e Paraná (PR) sobre a 

incidência de KPC e Klebsiella pneumoniae. Relatou que nos estados foram 

utilizados os antimicrobianos Ertapenem, Meropenem, Amicacina, Fosfomicina e 

Gentamicina. O antibiótico de maior resistência foi o Ertapenem, o de menor 

resistência foi Gentamicina e maior sensibilidade foi a Amicacina e Fosfomicina. 

Em discordância a MARÇAL., et al (2021), DA SILVA., et al (2021) 

descreve que pacientes que estavam em leitos de UTI fizeram uso de meropenem, 

vancomicina e piperacilina, tazobactam. Porém alguns pacientes tiveram a sua 

DE QUEIROZ 

ANDRADE

Autores Titulo Objetivo Resultado

SOARES

Epidemiologia molecular 

de bacilos Gram-

negativos multidroga 

resistente dos produtores 

de carbapenemases de 

diferentes sítios de 

infecção

Analisar a epidemiologia 

molecular de bacilos 

Gram-negativos multidrogas 

resistente produtores de 

carbapenemases

O aumento da resistência 

tem limitado as opções de 

terapia 

empírica, tornado-se um 

desafio o tratamento de 

infecções anteriormente 

tratáveis. 

2021

Ano

Perfil microbiológico

de culturas de pacientes 

internados na 

Sala de Terapia 

Intermediária de

um Hospital Universitário

Objetivo de realizar um 

levantamento sobre a incidência 

epidemiológica dessas 

bactérias em hospitais das 

regiões.

Para observação de sua 

disseminação e da resistência 

aos antimicrobianos.

Entre todasasregiões, 

foram6.184isoladospositivosp

ara KPC, sendo a K. 

pneumoniae, a bactéria com 

maior frequência nesses 

isolados, compreendendo em 

3.703 o número total

2021

DA SILVA

Perfil microbiológico de 

culturas de pacientes 

internados em uti's de 

uma unidade hospitalar 

referência em doenças 

infectocontagiosas

Descrever o perfil de preva-

lência e resistência aos 

antimicrobia-nosde  

microrganismos  encontrados  

em  culturas  para  dectção  de  

bacté-riasGran  negativas  

A redução das taxasde  

infecções  contribui 

diretamente nos problemas 

econômicos

2021

DA SILVA

PERFIL 

EPIDEMIOLÓGICO DA 

PNEUMONIA 

ASSOCIADA À 

VENTILAÇÃO MECÂNICA

Examinar o perfil 

epidemiológico dos pacientes 

com pneumonia associada à 

ventilação mecânica

Pacientes com pneumonia 

associada à ventilação 

mecânica, uma vez que a 

compreensão das 

características 

epidemiológicas é 

fundamental

2021

MARÇAL

Incidência de KPC 

(Klebsiella Pneumoniae 

Carbapenemase) em 

adultos internados em 

hospitais nas regiões do 

Brasil de 2006 a 2016: 

revisão bibliográfica

Realizar umlevantamentoda  

incidência   epidemiológica   

dessas   bactérias  em  

hospitais  das  regiões  Centro--

Oeste,  Sudeste  e  Sul  do  

Brasil,  através  da revisão 

bibliográfica para observação 

de sua disseminação e da 

resistência aos antimicrobianos.

O KPC  é  um  importante  

patógeno  hospitalar  e  de  

crescente  disseminação  no  

mundo  inteiro.  A falta 

demedidas  de  prevenção  

pode  ser  o  principal  fator  

para   a   disseminação   

desses   patógenos.

2021
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terapia antimicrobiana modificada para a combinação de meropenem e vancomicina, 

pois a eficácia da medicação foi melhor. 

(DE QUEIROZ ANDRADE., et al 2021), revela que as bactérias gram 

negativas acabam sendo o principal problema das UTIs brasileiras devido a sua alta 

taxa de resistência a antimicrobianos de última geração, além da inativação de 

penicilinas, cefalosporinas e monobactâmicos. (DA SILVA., et al 2021), concorda 

sobre a KPC ser o problema dentro de hospitais em principal a UTI pois atualmente, 

as enterobactérias, especialmente as produtoras de carbapenemase, têm 

apresentado crescente importância como causadoras de processos infecciosos, 

devido a sua resistência a beta-lactâmicos. 

Assim como na pesquisa de SOARES.,et al (2021), ainda sobre bactérias 

gram negativas, os resultados encontrados mostraram uma alta taxa de resistência 

ao carbapenem dentro dos hospitais. Estando de acordo com DE QUEIROZ 

ANDRADE.,et al (2021) sobre resistência a carbapenemase em gram-negativos tem 

sido causa de grande preocupação para a saúde pública, tornando-se cada vez mais 

difíceis de tratar infecções por cepasmetalo-β-lactamases.  

 

2.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O KPC é um patógeno de importância mundial, obter o controle de 

disseminação dentro de entidades hospitalares são de suma responsabilidade. Com 

isso podemos entender a importância de continuar as pesquisar para descoberta de 

novos antibióticos, a fim de eliminar mais bactérias multirresistentes e obter um 

futuro sem tantas infecções causadas por KPC. 
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 palavras-chave separadas por ponto, com as iniciais em maiúsculo (NBR 

 6022); 

 Os textos destinados a seção de Artigos devem impreterivelmente 
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são numerados, a fonte é arial, tamanho 12 e deve ser em caixa alta. A introdução e 

objetivos podem vir de forma separada ou conjunta, bem como os resultados e 

discussão. Se necessárias alterações de pequena monta serão realizadas pelo 
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