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Diante da mudança na distribuição geográfica das carbapenemases e do surgimento e 
disseminação de bactérias produtoras de mais de uma dessas enzimas, a Organização 
Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) enfatiza a im-
portância do diagnóstico microbiológico adequado e da implementação efetiva e 
articulada de programas de prevenção e controle de infecção, bem como regula-
mentos para o uso ideal de antimicrobianos.

Alerta Epidemiológico
Surgimento e aumento de novas 

combinações de carbapenemases 
em Enterobacterales na América 

Latina e no Caribe
22 de outubro de 2021 

Citação sugerida: Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde. Alerta Epidemiológico Surgi-
mento e aumento de novas combinações de carbapenemases em Enterobacterales na América Latina e no Caribe 22 de 
outubro de 2021. Brasilia, D.F.: OPAS/OMS, 2021

O que são Enterobacterales?
Enterobacterales são uma ordem de 
bactérias Gram-negativas composta 
por sete famílias, das quais as mais re-
levantes do ponto de vista clínico são 
Enterobacteriaceae (que incluem gê-
neros de bactérias como Salmonella, 
Shigella, Escherichia, Klebsiella, 
Enterobacter e Citrobacter, entre 
outros), Yersiniaceae (por exemplo, 
Yersinia e Serratia), Morganellaceae 
(por exemplo, Morganella, Proteus e 
Providencia).

Embora as Enterobacterales estejam 
geralmente relacionadas a doenças 
humanas, muitas também fazem par-
te da flora intestinal normal.

Retrospectiva

Durante a pandemia da COVID-19, foi docu-
mentado o surgimento de microrganismos ex-
tensivamente resistentes a antimicrobianos e 
um aumento na incidência de resistência aos 
carbapenêmicos,1 possivelmente relacionado 
ao aumento no uso de antibióticos de amplo 
espectro em pacientes com COVID-19. 2-7 Ao 
mesmo tempo, tem sido observado um aumen-
to na taxa de infecções relacionadas à assistên-
cia à saúde associadas a dispositivos médicos 
em unidades de terapia intensiva (UTIs), princi-
palmente devido ao cateter vascular central e 
à ventilação mecânica.8

Mesmo antes da pandemia da COVID-19, o sur-
gimento de patógenos Gram-negativos resis-
tentes aos antibióticos carbapenêmicos devido 
à presença de carbapenemases foi reconhecido como um problema de saúde públi-
ca.9 Atualmente, as enzimas das famílias Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC), 
oxacilinase (OXA), metalo-beta-lactamase de Nova Délhi (NDM), metalo-beta-lactamase 
codificada por integrom de Verona (VIM) e imipenemase (IMP) são as mais frequente-
mente detectadas em todo o mundo. Algumas dessas carbapenemases emergiram em 
espécies bacterianas que facilitaram sua rápida disseminação, o aumento da incidên-
cia,10 ou causaram grandes surtos hospitalares.11 No entanto, a distribuição geográfica é 
heterogênea, e certos países e regiões foram mais afetados por alguns tipos, ao passo que 
outros tipos não foram detectados.12 Também foram descritos esporadicamente isolados 
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de Enterobacterales que coproduzem dois ou mais tipos de carbapenemases.13,14 Uma 
consideração adicional é o aumento da interação entre humanos e animais de compa-
nhia, dada a ocorrência de casos documentados de patógenos produtores de carbape-
nemases entre esses animais e a possível transmissão animal-humana.15

Sumário da situação na América Latina e no Caribe 

A Rede Latino-americana de Vigilância da Resistência a Antimicrobianos (ReLAVRA) moni-
tora a resistência a carbapenêmicos em bacilos Gram-negativos há mais de 15 anos. Entre 
2006 e 2010, em alguns países, foi detectada resistência aos carbapenêmicos em K. pneu-
moniae. Entre 2010 e 2019, os países dessa rede relataram aumento lento, porém contínuo, 
da resistência, com grande heterogeneidade em magnitude, atingindo uma prevalência 
superior a 60% em alguns países. Essa alta prevalência deve ser interpretada com cautela, 
pois pode haver algum viés na seleção de cepas para vigilância.

Em revisões da literatura sobre a epidemiologia dessas enzimas na América Latina e no 
Caribe publicadas em 2017 e 2021, foi descrita a ampla disseminação de Enterobacterales 
em toda a região, notadamente carbapenemases do tipo KPC, que se tornaram endêmi-
cas em alguns países. Também foi descrita a presença de outras carbapenemases, como 
NDM, e em menor extensão IMP e VIM.16,17

Desde o início da pandemia, as autoridades nacionais de vários países da região, com 
base nos resultados dos laboratórios nacionais de referência membros da ReLAVRA, emiti-
ram alertas sobre o surgimento de Enterobacterales produtores de carbapGnemase (CPE, 
do inglês carbapenemase-producing Enterobacterales) não descritos anteriormente, ou 
um número crescente de isolados que coexpressavam duas ou mais dessas enzimas. Uma 
seleção deles está relacionada a seguir:

 – A Argentina descreveu em seu alerta que, durante o período de maio a novembro 
de 2020, foi identificada a coprodução de KPC e NDM como a combinação mais 
prevalente de carbapenemases (16%) entre as Enterobacteriaceae resistentes a car-
bapenêmicos (CRE) recebidas no laboratório de referência nacional. Essa combina-
ção não havia sido documentada anteriormente no país.18

 – No Uruguai, foi observado aumento de isolados produtores de KPC e NDM, de 1% 
durante 2017-2019 para 3,3% entre janeiro de 2020 e maio de 2021.19

 – No Equador, foram emitidos alertas sobre os primeiros isolados coprodutores de KPC e 
NDM (K. Pneumoniae), e de KPC e OXA-48 (Escherichia coli) no início de 2021.20

 – Na Guatemala, foi emitido um alerta sobre a detecção dos primeiros isolados perten-
centes ao complexo Enterobacter cloacae que produziam KPC e NDM em julho de 
2021.21

 – No Paraguai, em julho de 2021, foram relatados os primeiros isolados que coprodu-
ziam as carbapenemases KPC e NDM em dois isolados de K. pneumoniae.22

Além disso, foi relatado o surgimento de carbapenemases que não haviam sido detecta-
das anteriormente em nível nacional: os primeiros isolados de Enterobacterales produtores 
de NDM foram identificados em Belize,23 e os primeiros isolados de carbapenemases OXA-
48 foram identificados no Chile e na Guatemala. 24,25
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Devido à natureza plasmídica dos genes que codificam essas enzimas e ao fenótipo 
multirresistente dessas enterobactérias clínicas, a probabilidade de disseminação desses 
mecanismos de resistência é muito alta. Seu surgimento, que resultou em um aumento 
significativo da resistência aos carbapenêmicos em Enterobacterales, juntamente com a 
coexistência de mecanismos de resistência às polimixinas, limita o tratamento antimicro-
biano para esses patógenos. A disseminação de carbapenemases duplas também está 
sendo observada regionalmente em bactérias não fermentadoras, como Pseudomonas 
spp. e Acinetobacter spp.

Recomendações

Diante dessas descobertas, a OPAS/OMS recomenda que os estados-membros implemen-
tem e fortaleçam a vigilância epidemiológica e a investigação para detectar e caracteri-
zar os mecanismos de resistência aos carbapenêmicos, a fim de adotar medidas oportunas 
para prevenir a transmissão nas unidades de saúde, bem como implementar efetivamente 
programas para otimizar o uso de antimicrobianos.26,27

Recomenda-se que todos os setores envolvidos na interface homem-animal-ambiente tra-
balhem de forma coordenada e efetiva para amenizar a situação atual.

Vigilância e investigação epidemiológica

O achado de isolados produtores de carbapenemases não descritos anteriormente, ou 
carbapenemases duplas/múltiplas, deve ser considerado de alto risco epidemiológico de-
vido à sua capacidade de gerar surtos, devendo ser detectados e contidos em tempo 
hábil. Para tanto, são sugeridas as seguintes ações:

 – Aumentar a participação de laboratórios clínicos em sistemas de vigilância para a 
detecção oportuna de bactérias produtoras de carbapenemases (duplas/múltiplas), 
a fim de orientar medidas de controle oportunas.

 – No nível dos laboratórios de referência nacionais, aplicar um protocolo regional para 
a detecção de carbapenemases.18

 – Notificar imediatamente a detecção de microrganismos com esses tipos de meca-
nismos de resistência aos comitês de controle de infecção das unidades de saúde, 
bem como às autoridades de saúde pública competentes em nível nacional e, se 
aplicável, em nível internacional por meio dos Pontos Focais Nacionais (PFNs) do 
Regulamento Sanitário Internacional (RSI).

 – Divulgar as informações obtidas e fazer recomendações para alertar os profissionais 
de saúde e tomadores de decisão em todos os níveis.

Detecção laboratorial

A fim de fortalecer a capacidade dos laboratórios de microbiologia, é recomendado:

1. Detectar microrganismos que produzam duas ou mais carbapenemases. Os testes fe-
notípicos convencionais podem não detectar a presença de duas ou mais carbapene-
mases, o que subestimaria a presença de uma ou de ambas.
 – Portanto, os laboratórios de microbiologia clínica devem ter as ferramentas necessá-
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rias para a detecção fenotípica de isolados produtores de duas ou mais carbape-
nemases, utilizando algoritmos elaborados pelo laboratório de referência regional 
adaptados aos recursos e à epidemiologia nacionais, ou fluxogramas que incluam 
mais de uma estratégia de detecção, combinando diferentes metodologias a serem 
aplicadas para aqueles isolados suspeitos de produzir esse tipo de enzimas.

2. Caracterizar os tipos de carbapenemases.
 – Pode ser utilizada imunocromatografia ou métodos moleculares, como a reação em 

cadeia da polimerase (PCR), tanto por meio de sistemas comerciais quanto por téc-
nicas desenvolvidas internamente.

 – O laboratório de microbiologia clínica deve ter capacidade para identificar o tipo 
de carbapenemase usando protocolos de trabalho definidos, além de ter capacida-
de para identificar tratamentos antibióticos alternativos.

Se houver suspeita de carbapenemases incomuns ou mais de uma enzima, recomenda-
-se enviar a cepa ao laboratório de referência nacional ou regional para confirmação e 
tipagem molecular.

Prevenção e controle de infecção 

O surgimento de bactérias que abrigam esses genes demonstra a capacidade desses 
microrganismos de evoluir rapidamente, adquirir plasmídeos que carregam vários genes 
de resistência, persistir no ambiente hospitalar e se disseminar com sucesso. Portanto, são 
indicadas medidas e técnicas administrativas rígidas de prevenção e controle de infec-
ções no ambiente hospitalar para pacientes colonizados ou infectados por patógenos 
produtores de carbapenemase.

Conforme afirmado no manual da OMS de 2019 para prevenção e controle da dissemina-
ção de organismos resistentes aos carbapenêmicos,28,29 é essencial estabelecer estratégias 
multimodais que incluam, pelo menos:

 – higiene das mãos;
 – vigilância de infecções e colonizações (particularmente CPE);
 – precauções de contato;
 – isolamento de pacientes (em quartos individuais ou coorte); 
 – limpeza ambiental.

 y A realização de triagens (culturas de amostras colhidas por swabs retais ou perianais) 
para detectar a colonização de CPE deve ser orientada pela epidemiologia local e 
avaliação de risco. As populações que devem ser cogitadas para essa vigilância de 
pacientes colonizados incluem:
 – pacientes com colonização/infecção prévia por CPE;
 – contatos de pacientes colonizados ou infectados por CPE;
 – pacientes com história de hospitalização recente em instituições endêmicas de CPE.

 y O objetivo dessas culturas de vigilância é orientar as medidas de prevenção da propa-
gação/disseminação de CPE; portanto, é necessário implementar medidas de precau-
ção de contato até que os resultados das culturas sejam obtidos.
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Tratamento antimicrobiano

Devido à complexidade do tratamento, não há consenso internacional sobre a combina-
ção ou a dosagem ideal para o tratamento de microrganismos que produzem duas ou 
mais carbapenemases até o momento. Portanto, os especialistas em doenças infecciosas 
devem prescrever o tratamento antimicrobiano com base no contexto local. Portanto, é 
fundamental conhecer os padrões de resistência locais para que as medidas sejam dire-
cionadas e adequadas, orientando e otimizando o tratamento com antibióticos para os 
pacientes.

Recomenda-se reforçar o uso adequado de antimicrobianos por meio da implantação de 
programas de otimização do seu uso (PROAs) para preservação de sua atividade.
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