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RESUMO 

 

Introdução: O crescente aumento de microrganismos multirresistentes no ambiente hospitalar e a falta 

de opções terapêuticas a curto e médio prazo tem se tornado um grande desafio para o controle das 

infecções relacionadas à assistência à saúde. As infecções por Klebsiella pneumoniae carbapenemase, 

vem se destacando como a de maior risco para os pacientes debilitados que internam nas unidades de 

terapia intensiva. A resistência microbiana apresentada por este microrganismo tem se tornado um 

problema de saúde pública e preocupação em todos os campos da saúde. Descrição do caso: ocorrência 

de surto por Klebsiella pneumoniae carbapenemase em uma unidade de terapia intensiva de um hospital 

geral do interior de Minas Gerais no período de janeiro a julho de 2019. Foram acometidos 27 pacientes 

no período da investigação de surto, tendo prevalência pelo gênero masculino (65%) e faixa etária acima 

de 60 anos (54%). Destes, 49% tiveram a identificação de Klebsiella pneumoniae carbapenemase como 

agente causador de infecção, havendo prevalência pela ocorrência de pneumonia associada à ventilação 

mecânica. O desfecho principal dos pacientes acometidos pelo surto foi o óbito (76%). Vários foram os 

fatores contribuintes apontados para a ocorrência do surto, dentre eles: longa permanência na unidade 

(86% com tempo de internação superior a 14 dias), aumento na taxa de utilização de dispositivos 

invasivos, especialmente ventilação mecânica. Também foram verificados baixa conformidade da 

higienização das mãos entre os profissionais atuantes na unidade, redução na conformidade do 

posicionamento dos circuitos ventilatórios e higienização oral nos pacientes da unidade. Comentários: 

A ocorrência de Klebsiella pneumoniae carbapenemase dentro do ambiente hospitalar vem trazendo 

consequências graves, refletindo no aumento do tempo de internação dos pacientes, escassez de opção 

terapêutica para tratamento de infecções, além da morbidade e mortalidade elevada. 

 

 

 


