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RESUMO 

As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) representam um problema 
preocupante de difícil erradicação, principalmente quando associadas a bactérias formadoras 
de biofilme. O gênero Staphylococcus é responsável pela maioria dos casos de IRAS em 
humanos, e atualmente também é uma realidade em instalações de saúde animal, sendo 
Staphylococcus pseudintermedius o principal agente etiológico de piodermite e infecções de 
sítio cirúrgico (ISC) em cães. Sua capacidade de formação de biofilme é o principal motivo de 
ISC persistente e tem sido relatada em associação com implantes cirúrgicos em cães, 
causada por cepas susceptíveis e resistentes à meticilina (MSSP e MRSP, respectivamente). 
Quando a infecção ocorre após uma cirurgia ortopédica, a cicatrização é demorada e 
frequentemente requer procedimentos cirúrgicos adicionais para a remoção do implante. É 
uma fonte de morbidade significativa, de alto custo e ocasional mortalidade do paciente. S. 
pseudintermedius resistente à meticilina (MRSP) surgiu rapidamente em animais de 
companhia causando infecções hospitalares, o que limita as opções de tratamento. As 
infecções por MRSP também podem ser consideradas um problema de saúde pública, pois 
possuem potencial zoonótico. O objetivo do estudo foi avaliar a capacidade de formação de 
biofilme por Staphylococcus pseudintermedius em material ortopédico de titânio e fios de 
sutura comumente utilizados em cirurgias de pequenos animais, bem como avaliar a presença 
de genes possivelmente envolvidos na formação de biofilme dessas bactérias. Material 
ortopédico de titânio (porcas estéreis) e quatro tipos de fios de suturas (cortados 
assepticamente em segmentos de 1 cm) foram utilizados. Os segmentos e o material 
ortopédico foram incubados em caldo de triptona de soja suplementado com glicose 1% 
contendo suspensões padrão de oito amostras de S. pseudintermedius, em placas de 24 
poços a 37 °C por 24h. Os materiais foram corados com safranina e a produção de biofilme 
foi medida por densidade óptica (DO) após agitação em vórtex de cada segmento de sutura 
e material ortopédico. Além disso, para a contagem de UFCs após a incubação, os segmentos 
e as porcas foram lavados com água destilada e sonicados para remover as bactérias 
aderentes, seguido de vortexação. As suspensões resultantes foram submetidas a diluição 
serial, seguida de plaqueamento e contagem de colônias. Os genes associados à formação 
de biofilme (icaA e icaD) foram identificados por PCR. A formação de biofilme não foi 
detectada nos segmentos de fio de sutura de nylon e polipropileno. Nos fios de sutura de ácido 
poliglicólico e de algodão, todas as amostras foram capazes de formar biofilme. Todas as 
amostras foram capazes de formar biofilme em porca de titânio. Foi possível realizar a 
contagem de UFC em todos os materiais testados. A técnica de PCR revelou a presença dos 
dois genes (icaA e icaD) em todos os isolados. S. pseudintermedius foi capaz de formar 
biofilme no material ortopédico e em alguns fios de sutura testados, representando um sério 
problema não apenas aos animais submetidos a cirurgias ortopédicas e gerais, mas também 
aos proprietários e médicos veterinários, devido à interação íntima com cães e o risco de 
transmissão zoonótica. Estudos posteriores são necessários para testar possíveis maneiras 
de superar essa problemática. Os materiais ortopédicos e fios de sutura que permitem a 
formação de biofilme dificultam a prevenção e o tratamento de uma infecção de sítio cirúrgico. 
Portanto, é conveniente priorizar materiais que não facilitem a formação de biofilme, como fios 
de nylon, além do desenvolvimento de novas medidas preventivas e terapêuticas. 
 
Palavras-chave: Staphylococcus pseudintermedius, formação de biofilme, dispositivos 
médicos, material ortopédico, material de sutura 
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ABSTRACT 
 

Health care-associated infections (HCAIs) represent a concerning problem difficult to 
eradicate. This occurs, mainly because they may be associated with biofilm-forming bacteria. 
The genus Staphylococcus is responsible for majority of HCAIs cases in humans. It could also 
be a reality in animal health care facilities. Staphylococcus pseudintermedius is the major 
ethiological agent of pyoderma and surgical site infection (SSI) in dogs. The capacity of biofilm 
formation is the main reason of persistent SSI and it has been reported in association with 
implants in dogs, including methicillin susceptible and resistant strains (MSSP and MRSP 
respectively). When infection occurs after an orthopaedic surgery, it delays healing and often 
requires additional surgical procedures for implant removal, which is a source of significant 
morbidity, high costs, and occasional patient mortality. Methicillin resistant S. 
pseudintermedius (MRSP) emerged rapidly in companion animals causing HCAIs, which limits 
treatment options. MRSP can also be considered a public health problem, since zoonotic 
transmission can occur. The aim of the study was to evaluate the capacity of biofilm formation 
by Staphylococcus pseudintermedius in titanium orthopaedic material and suture materials 
commonly used in small animal surgeries, as well as genetically evaluate the biofilm formation. 
Sterile titanium nuts and four types of sutures were tested. Sutures were aseptically cut into 
1cm segments. Sterile titanium nuts and suture segments were incubated in tryptone soy broth 
supplemented with 1% glucose of standard suspensions of eight S. pseudintermedius isolates, 
in 24 well plate overnight. The biofilm production was measured by optical density (OD) after 
vortexing of each suture segment and titanium nuts, were stained with safranin, in triplicate. 
After incubation, segments and nuts will be rinsed with distilled water and sonicated to dislodge 
adherent bacteria. Resulting suspensions will be used to create serial dilutions and then plated, 
incubated overnight, and counted on the following day. The genes associated with biofilm 
formation (icaA and icaD) were identified by PCR. All isolates were classified as nonbiofilm 
producers in nylon and polypropylene suture, but all were able to form biofilm in polyglycolic 
acid and cotton suture. All isolates were able to form biofilm in titanium nut. It was possible to 
count the CFU on all materials tested. PCR revealed the presence of the two genes 
(icaA and icaD) in all the isolates. S. pseudintermedius was able to form biofilm in the 
orthopaedic material and some suture tested. This could represent a serious threat not only to 
animal subjected to orthopaedic and general surgeries, but also to dog owners and 
veterinarians, due to the close social interaction between them and the risk of zoonotic 
transmission. More studies are necessary to test possible ways to overcome this threat. Suture 
and orthopaedic materials that allow the biofilm formation make it difficult to prevent and treat 
a surgical site infection. So, it is convenient to prioritize materials that do not predispose biofilm 
formation, such as nylon sutures. It could also be significant the development of new preventive 
and therapeutic measures. 

 

Keywords: Staphylococcus pseudintermedius, biofilm formation, medical devices, 
orthopaedic material, suture material 
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1. INTRODUÇÃO 

As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) representam 

um número elevado de casos e são de difícil erradicação, principalmente por serem 

causadas por bactérias formadoras de biofilme (HENRIQUES et al., 2013). Cerca de 

70% das IRAS são causadas por biofilmes microbianos, representando um grave 

problema de saúde pública. Além disso, as células, por estarem dentro dos biofilmes, 

acabam sendo protegidas da maioria dos antimicrobianos, bem como da fagocitose, 

dificultando o tratamento e contribuindo com o aumento da morbidade e mortalidade 

dos pacientes (PERCIVAL et al., 2012a). 

Infecções hospitalares possuem grande importância na medicina 

veterinária, trazendo graves consequências ao paciente e ao tutor, além de perdas 

econômicas em casos de animais de produção e de alto valor comercial 

(GUARDABASSI et al., 2013). Grande parte das informações utilizadas nessa área 

provêm da medicina humana, principalmente em relação a infecções de sítio cirúrgico 

(ISC), que é um complicador que apresenta diversos fatores de riscos associados 

(CORSINI et al., 2014). 

O uso de dispositivos implantáveis está associado a infecções de sítio 

cirúrgico, sendo as bactérias do gênero Staphylococcus importantes patógenos 

responsáveis por essa infecção (DAROUICHE, 2004). A patogênese das infecções 

estafilocócicas relacionadas a estes dispositivos se dá, principalmente, por conta da 

habilidade destas bactérias de formar biofilme (OLIVEIRA, 2014). A presença de 

biofilme em um dispositivo médico pode impactar diretamente no tratamento de uma 

ISC (DONLAN, 2002). Após a colocação de um implante em um paciente, ele é 

rapidamente revestido por um filme de proteínas presentes no tecido, que contém 

receptores que permitem a ligação bacteriana, iniciando o processo de adesão da 

bactéria, favorecendo a formação de biofilme (DONLAN, 2002).  

Tem sido relatado que S. pseudintermedius possui a capacidade de 

formação de biofilme, porém o mecanismo e o tipo de biofilme não são totalmente 

caracterizados (BARDIAU et al., 2013), de modo que requer mais estudos para a 

compreensão do mecanismo exato da formação de biofilme em S. pseudintermedius 

(SINGH et al., 2013). Além disso, há uma preocupação recente em relação a espécies 

do gênero Staphylococcus na medicina veterinária, principalmente pelo aumento da 
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frequência de infecções causadas por Staphylococcus resistentes à meticilina (MRS) 

na medicina humana (PENNA, 2014). S. pseudintermedius resistentes à meticilina 

(MRSP) emergiram rapidamente em animais de companhia causando IRAS, 

tornando-se uma das principais causas de piodermite e ISC em cães (DICICCO et al., 

2012).  

A infecção humana por S. pseudintermedius foi primariamente 

descrita por Van Hoovels et al. (2006), causando uma endocardite após a implantação 

de um dispositivo cardíaco. Esporadicamente, outros estudos relatam infecções 

humanas, incluindo ISC, rinossinusite e bacteremias associadas ao uso de cateteres 

(CHUANG et al., 2010; STEGMANN et al., 2010). O número crescente de cães com 

MRSP promove um alto risco de colonização de proprietários de animais de estimação 

e médicos veterinários (PAUL et al., 2011). Pode, consequentemente, ocasionar um 

aumento das infecções em humanos. Portanto, é importante reconhecer MRSP como 

patógeno zoonótico (STEGMANN et al., 2010). 

Infecções de sítio cirúrgico são potenciais complicações em 

procedimentos cirúrgicos, resultando numa maior morbidade do paciente e custos 

adicionais de tratamento (TURK et al., 2015). Em alguns casos são necessários 

procedimentos cirúrgicos adicionais para remoção do implante (NICOLL et al., 2014). 

Pouco se sabe sobre a capacidade de adesão de S. pseudintermedius, incluindo 

cepas MRSP, sobre materiais cirúrgicos e o risco subsequente do paciente 

desenvolver uma ISC (MORRISON et al., 2015). Além disso, há diversos materiais 

que compõem dispositivos médicos, que possibilitam a aderência bacteriana à sua 

superfície e consequente produção de biofilme (NAZARALI et al., 2017). 

Portanto, estudos que busquem avaliar a formação de biofilme de 

espécies de estafilococos associadas a animais, bem como correlacionar com a 

capacidade de formação de biofilme em diferentes dispositivos médicos, como fios de 

sutura e material ortopédico, são importantes e necessários para a compreensão do 

papel desse gênero em IRAS e no potencial zoonótico associado. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. GÊNERO Staphylococcus spp 

O gênero Staphylococcus pertence à família Staphylococcaceae e se 

apresenta como cocos Gram-positivos arranjados em grupos, medem de 0,5 a 1,5 µm 

de diâmetro, não possuem flagelos, não esporulam e são produtores da enzima 

catalase. Apenas duas espécies deste gênero são anaeróbias estritas, o restante são 

organismos anaeróbios facultativos (MURRAY et al., 2007). Quando cultivados em 

meio de cultura sólido, se revelam como colônias grandes, opacas e cremosas, de 

coloração variando de branco a amarelo dourado (KONEMAN et al., 2001). Até o 

presente momento foram descritas 54 espécies e 28 subespécies para o gênero 

(http://www.bacterio.net/staphylococcus.html - data de acesso: 10/01/2020). 

As bactérias do gênero são ubíquas e estão amplamente distribuídas 

na natureza, sendo encontradas na microbiota de mamíferos e aves (KLOOS, 1990). 

Geralmente colonizam a pele, mucosas e trato respiratório superior, de forma 

assintomática e simbiótica, sem causar doença. Porém, podem causar diversas 

doenças em animais e seres humanos, com alta incidência ao redor do mundo 

(SANTOS et al, 2007). 

Uma das manifestações clínicas mais graves envolvendo infecções 

pelas espécies do gênero é a bacteremia, causando cerca de 15 a 50% de mortalidade 

em humanos (DAVID; DAUM, 2017). Doenças mediadas por toxinas como síndrome 

do choque tóxico, síndrome da pele escaldada e intoxicação alimentar também são 

consequências da infecção por estafilococos, bem como osteomielite, endocardite, 

pneumonia, meningite, infecções cutâneas, infecções urogenitais e de tecido mole 

(BUSH; PEREZ, 2017). S. aureus é a principal espécie do gênero associada à 

infecção humana (TRABULSI, 2005).  

O gênero pode ser dividido em dois grandes grupos, de acordo com 

a capacidade de produção da proteína coagulase: estafilococos coagulase positivos 

(ECP) e estafilococos coagulase negativos (ECN). Importantes espécies produtoras 

da enzima coagulase são: S. aureus, S. pseudintermedius e Staphylococcus schleiferi 

subespécie coagulans (CAIN et al., 2011). Já espécies que não a produzem, mas 

possuem relevância clínica, as principais são: Staphylococcus epidermidis e S. 
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schleiferi subespécie schleiferi (MURRAY et al., 2007). Dentro deste gênero, apesar 

das espécies ECN serem capazes de causarem doenças, as espécies ECP são 

frequentemente encontradas em infecções humanas (TONG et al., 2015) e 

veterinárias (PENNA et al., 2013; MA et al., 2020), possuindo grande importância 

clínica.  

S. pseudintermedius pertence ao grupo SIG (Staphylococcus 

Intermedius Group) juntamente com Staphylococcus intermedius e Staphylococcus 

delphini (S. delphini grupo A e S. delphini grupo B) (WEESE et al., 2012). Antes do 

advento da biologia molecular, S. intermedius era o principal agente etiológico de 

infecções de pele em cães. Contudo, com a implantação das técnicas moleculares, se 

observou que na realidade, S. pseudintermedius era a espécie bacteriana mais 

isolada, sendo S. intermedius identificado erroneamente. Isso ocorre por conta da 

semelhança entre as espécies, fazendo com que a diferenciação fenotípica entre os 

membros do SIG seja incerta. Para uma correta identificação e diferenciação das 

espécies, se faz necessário o uso de testes moleculares, como a Reação em Cadeia 

da Polimerase multiplex, tendo como alvo o gene nuc, que codifica a enzima 

termonuclease escolhido por ser um gene conservado e com diversidade moderada 

entre os membros do gênero (SASAKI et al., 2010). 

 

2.1.1. Staphylococcus pseudintermedius 

S. pseudintermedius é uma espécie bacteriana que faz parte da 

microbiota normal de cães e gatos, podendo ser encontrada colonizando a pele e 

mucosas (GHARSA et al., 2013). Em geral, essa espécie é isolada da cavidade nasal, 

oral e também da região perineal desses animais, colonizando-os de forma 

assintomática e representando cerca de até 90% das espécies de estafilococos 

isoladas de cães (BANNOEHR; GUARDABASSI, 2012). Apesar de ser uma espécie 

comensal, S. pseudintermedius também comporta-se como patógeno oportunista, 

causando diversas manifestações clínicas através de infecções superficiais, infecções 

de sítio cirúrgico, infecções urinárias, bem como infecções associadas a dispositivos 

médicos (PENNA et al., 2009; OTTO, 2018). 
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Em relação ao número infecções tópicas em cães, piodermite e otite 

são predominantes. S. pseudintermedius se mostra como um dos principais agentes 

etiológicos dessas doenças infecciosas, de modo que é comum encontrar essas 

patologias associadas à esta espécie bacteriana, sobretudo devido à característica de 

causar um quadro recorrente nos cães acometidos (PENNA et al., 2009). A piodermite 

bacteriana é uma doença de pele caracterizada pelo aparecimento de lesões cutâneas 

variadas, como pápulas e pústulas decorrentes de infecção bacteriana (RAVENS et 

al., 2014). Já a otite é uma doença que se caracteriza pela inflamação do epitélio do 

conduto auditivo, podendo ser causada tanto por agentes bacterianos, variando entre 

bacilos Gram negativos, fermentadores ou não fermentadores, e cocos Gram positivos 

quanto por algumas espécies de fungos. Além de S. pseudintermedius ser o agente 

etiológico mais comumente isolado dessas infecções, também é encontrado 

colonizando orelhas de cães saudáveis (ROUGIER et al., 2005; LYSKOVA et al., 

2007). 

S. pseudintermedius possui uma ampla gama de fatores de virulência 

que contribuem para o estabelecimento do processo infeccioso e para o escape do 

sistema imune do hospedeiro (MAALI et al., 2018). Porém, ainda são necessários 

mais estudos para caracterizá-los completamente. Até então sabe-se que muitos 

desses fatores são comuns a outras espécies de estafilococos, incluindo S. aureus. 

Dentre eles se destacam a proteína A, citotoxinas, enterotoxinas, toxinas esfoliativas 

e proteínas de superfície (BANNOEHR; GUARDABASSI, 2012). 

A adesão inicial das bactérias com as células do hospedeiro 

corresponde ao início do processo infeccioso e à primeira etapa do processo de 

colonização. Para isso são necessárias proteínas de superfície que promovem a 

adesão bacteriana. S. pseudintermedius possui 18 proteínas de superfície envolvidas 

na adesão bacteriana (SpS). As mais estudadas são: SpsD, SpsL e SpsO, que 

promovem aderência a diferentes proteínas presentes na matriz extracelular do 

hospedeiro, como fibrinogênio, fibronectina e citoqueratina (BANNOEHR; 

GUARDABASSI, 2012). Além disso, também são capazes de aderir na epiderme, 

principalmente nos corneócitos dos cães. Como estas proteínas promovem a adesão 

bacteriana inicial no tecido do hospedeiro, pode-se afirmar que também contribuem 
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com o processo de formação de biofilme, já que a adesão a uma superfície é a 

primeira etapa desse processo (BANNOEHR; GUARDABASSI, 2012). 

Em relação às citotoxinas de S. pseudintermedius destacam-se as 

enzimas hemolíticas, que promovem lise das hemácias do hospedeiro, conhecidas 

como α-hemolisina e β-hemolisina. Esta espécie é capaz de produzir leucotoxina, uma 

proteína similar à leucocidina de Panton-Valentine, codificada pelos genes luk-S e 

lukF. Assim como S. aureus, S. pseudintermedius também produz toxinas esfoliativas, 

que possuem efeito deletério em células epiteliais, como a SIET (Staphylococcus 

intermedius exfoliative toxin). Além disso, são capazes de produzir toxinas do tipo 

superantígenos (SEA, SEB, SEC e SED), que provocam uma resposta imune 

exacerbada e inespecífica, levando a diversos efeitos inflamatórios no hospedeiro. 

Produzem uma enterotoxina específica da espécie denominada SECcanina, capaz de 

induzir o vômito e a proliferação de células T em cães (BANNOEHR; GUARDABASSI, 

2012). 

Em geral, S. pseudintermedius está associado a infecções de animais 

de companhia, porém já foram relatados casos em seres humanos, sendo 

considerado um patógeno zoonótico em potencial, principalmente nos indivíduos com 

contato íntimo com cães, como proprietários e médicos veterinários (GÓMEZ-SANZ 

et al., 2013; LOZANO et al., 2017).  

Em 2006 houve o primeiro relato de infecção humana por S. 

pseudintermedius, causando endocardite em um paciente com 60 anos (VAN 

HOOVELS et al., 2006). Desde então, diversos relatos foram surgindo na literatura, 

como infecções de sítio cirúrgico (STEGMANN et al., 2010; LOZANO et al., 2017), 

bacteremia associada a cateter (CHUANG et al., 2010), endocardite associada a 

dispositivo cardíaco (RIEGEL et al., 2011), feridas por mordidas de cão infectadas 

(BORJESSON et al., 2015) e casos de celulite e úlcera (LOZANO et al., 2017). Porém, 

a real incidência não é conhecida, possivelmente por conta do diagnóstico errôneo 

como S. aureus (WANG et al., 2013). O uso de métodos laboratoriais discriminatórios, 

permitiu o diagnóstico correto de S. pseudintermedius, o que levou a um aumento do 

número dos relatos na literatura, mas não necessariamente o aumento real do número 

de casos. 
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Nos seres humanos, S. pseudintermedius também possui caráter 

oportunista, que envolve pessoas imunocomprometidas, já com alguma doença de 

base, como HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), câncer e até mesmo pacientes 

transplantados (SAVICKYet al., 2013). Os extremos da idade, por possuírem um 

déficit no sistema imunológico, também estão incluídos neste grupo de risco. Em 

contrapartida, há casos em que ocorreram infecções por S. pseudintermedius em 

pessoas que não tinham nenhuma condição prévia, evidenciando ainda mais o seu 

potencial zoonótico (WANG et al., 2013). Sendo assim, esta espécie tem sido cada 

vez mais reconhecida como um patógeno zoonótico em potencial de origem canina 

(SOMAYAJI et al., 2016). 

 

2.1.1.1. Staphylococcus pseudintermedius RESISTENTES À 

METICILINA (MRSP) 

As cepas de Staphylococcus pseudintermedius eram geralmente 

sensíveis aos antibióticos beta-lactâmicos. Porém, com o uso indiscrimidado de 

antimicrobianos tem emergido e se disseminado cepas MRSP (GUARDABASSI et al., 

2013). Esse aumento juntamente com a capacidade de transferir essa resistência 

entre outras espécies de estafilococos, representa uma grande preocupação em 

relação à saúde pública, tanto no âmbito da medicina veterinária, quanto na humana 

(SOMAYAJI et al., 2016; WALTHER et al., 2017). 

Assim como ocorre em Staphylococcus aureus resistentes a metilicina 

(MRSA), a resistência do MRSP é mediada pelo gene mecA, que codifica uma 

proteína ligante a penicilina (penicillin binding protein - PBP) de forma modificada, a 

PBP2a. Normalmente, os antibióticos beta-lactâmicos se ligam fortemente à PBP 

original, impedindo a síntese da parede celular bacteriana e promovendo um efeito 

deletério. Os antibióticos beta-lactâmicos possuem pouca afinidade à PBP2a, se 

ligando de maneira fraca. Sendo assim, quando ocorre a produção da proteína PBP2a 

ao invés da PBP original, não ocorre uma inibição significativa da ação dessa proteína, 

de modo que a síntese da parede celular continua ocorrendo e a bactéria consegue 

sobreviver mesmo na presença desses antibióticos. O gene mecA está contido em um 
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elemento móvel chamado Cassete Cromossômico Estafilocócico (Staphylococcal 

chromosomal cassette - SCCmec) (WEESE, VAN DUIJKEREN, 2010). 

A colonização e infecção por MRSP já foram relatadas em cães, 

gatos, cavalos, aves e humanos. Assim como Staphylococcus pseudintermedius 

sensíveis a meticilina (MSSP), MRSP também pode causar infecções de feridas 

cirúrgicas, pele, trato urinário, respiratório, otites e outros sítios (WEESE, VAN 

DUIJKEREN, 2010). 

Houve um aumento de cepas MRSP isoladas de infecções em cães, 

sendo associado com IRAS na medicina veterinária (PENNA et al., 2013). Dentre 

essas, se destacam as infecções de sítio cirúrgico em animais de companhia, sendo 

os cães os mais acometidos (VAN DUIJKEREN et al., 2008). Os profissionais de 

hospitais e clínicas veterinárias devem ficar atentos quanto à transmissão de MRSP 

nesses ambientes, de modo a promover iniciativas de controle de higiene para evitar 

a disseminação dessas cepas multi-resistentes (WEESE, VAN DUIJKEREN, 2010). 

Geralmente, cepas MRSP também são resistentes a outras classes 

de antimicrobianos. Podem colonizar animais saudáveis, ou acometidos com 

infecções tópicas, além de pessoas que trabalham em contato direto com animais 

como médicos veterinários, por exemplo. O uso prolongado de terapia antimicrobiana, 

intervenções cirúrgicas e infecções crônicas são fatores de risco relacionados à 

infecção por MRSP (LEHNER et al., 2014; PERRETEN et al., 2010). 

O risco de infecção humana por MRSP ainda não é totalmente claro. 

Um ponto limitante é a dificuldade na identificação correta da espécie pelos 

laboratórios, onde muitas vezes identificam S. pseudintermedius como S. aureus, 

comprometendo estudos epidemiológicos (WEESE, VAN DUIJKEREN, 2010). A 

colonização por S. pseudintermedius em humanos é incomum, mesmo em indivíduos 

com contato frequente com animais. Porém, dada à presença dessa espécie na 

microbiota dos animais de companhia, principalmente nos cães, e a relação íntima 

com seus donos, é possível compreender que possa haver um risco de transmissão 

zoonótica. Essa situação se torna ainda mais preocupante quando se leva em 

consideração o aumento de cepas MRSP colonizando esses animais 

(GUARDABASSI et al., 2013). 
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Apesar frequência de MRSP em humanos ser ainda desconhecida, 

estudos relataram a presença de MRSP em fossas nasais de indivíduos que possuem 

contato íntimo com animais, como médicos veterinários e proprietários de animais 

(MORRIS et al., 2010), em alguns casos excedendo as taxas de colonização por 

MRSA (PAUL et al., 2011). Considerando que MRSP não é um membro da microbiota 

normal de seres humanos, é possível inferir que há uma transferência importante e o 

risco de transmissão zoonótica não deve ser ignorado (MORRIS et al., 2010; PAUL et 

al., 2011). Deve-se reconhecer, no entanto, que essa transferência pode ser 

consequência do contato frequente com animais infectados ou colonizados e pode 

não refletir verdadeira colonização, podendo ser de caráter transitório e incomum a 

colonização por MRSP em proprietários de cães com infecções de pele (LAARHOVEN 

et al., 2011). 

Um ponto importante se deve ao fato de que MRSP tem emergido 

rapidamente como a principal causa de infecções de sítio cirúrgico (ISC) em cães 

(TURK et al., 2015). O tratamento de MRSP pode ser desafiador por conta de sua 

multi-resistência, bem como sua capacidade de adesão em materiais e formação de 

biofilme (OSLAND et al., 2012); desta forma, é importante levar em consideração a 

presença de MRSP em IRAS e infecções associadas a dispositivos médicos. 

 

2.2. BIOFILME EM Staphylococcus spp 

Os biofilmes são definidos como populações de microrganismos 

agrupados e aderidos em uma superfície envoltos por uma matriz polimérica 

extracelular autoproduzida, podendo ser composta de diversas substâncias como 

polissacarídeos, proteínas e DNA (FLEMMING et al., 2016). Os biofilmes conferem a 

proteção dos microrganismos contra estresse do meio externo e agentes 

antimicrobianos, facilitam a comunicação célula-célula via quorum-sensing e os 

processos de troca horizontal de genes. Assim, geram vantagem aos microrganismos 

e contribuem bastante com a manutenção do processo infeccioso, bem como 

garantindo uma forte adesão bacteriana a superfícies bióticas e abióticas (WOLSKA 

et al., 2016). Além de contribuírem com a persistência da adesão bacteriana numa 

determinada superfície, também influenciam na disseminação, já que partes do 
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biofilme maduro podem se desprender e se dispersar pelo meio, colonizando outros 

sítios no hospedeiro (PAHARIK; HORSWILL, 2016). 

O processo de formação de biofilme é complexo e comumente 

descrito possuindo três estágios principais: adesão, proliferação/maturação e 

dispersão (O’TOOLE et al., 2000). O primeiro estágio corresponde à adesão inicial da 

célula bacteriana com a superfície, envolvendo a expressão de adesinas que 

promovem a ligação com componentes da superfície, que no caso do tecido animal, 

podem ser proteínas pertencentes ao hospedeiro, como o fibrinogênio (PICKERING 

et al., 2019). O segundo estágio corresponde ao crescimento bacteriano, formando 

microcolônias, bem como a maturação final da arquitetura do biofilme (DONLAN, 

2001). A dispersão do biofilme bacteriano corresponde ao último estágio e pode ser 

dividida em três fases: descolamento das células bacterianas, translocação dessas 

células para um novo local e adesão das células bacterianas na superfície. Esse 

descolamento pode ser tanto de células únicas quanto de pequenos conjuntos de 

células envoltos pela substância extracelular polimérica (EPS) (KAPLAN, 2010). 

Bactérias dentro do biofilme estão em constante comunicação interna 

e externa. Através da comunicação entre as células bacterianas, se torna possível 

coordenar processos dentro desse aglomerado microbiano. Porém, para a formação 

e manutenção do biofilme ocorre uma combinação de fatores ambientais e genéticos 

(WOLSKA et al., 2016). Fatores estressantes à célula bacteriana, como a falta de 

nutrientes disponíveis no ambiente externo ou até mesmo a presença de 

antimicrobianos podem desencadear o processo de formação de biofilme (HALL-

STOODLEY et al., 2004). Porém, não só a sinalização externa é o suficiente para 

fazer com que o microrganismo forme biofilme, pois é necessário possuir informações 

genéticas juntamente com a expressão de um conjunto de genes específicos. As 

células bacterianas capazes de formar biofilme possuem elementos específicos que 

estão relacionados com o desenvolvimento e regulação desse processo (WOLSKA et 

al., 2016). 

Geralmente, S. aureus forma um biofilme liso e constituído por ácidos 

teicoicos, proteínas estafilocócicas e do hospedeiro. Além dos componentes 

ativamente produzidos e secretados pelas células bacterianas, acredita-se que a 

matriz extracelular também seja composta por células mortas e, principalmente, pelo 



22 

 

DNA liberado no meio extracelular após sua morte, conhecido como eDNA (OTTO, 

2018). 

O principal exopolissacarídeo presente na matriz extracelular do 

biofilme de S. aureus é a poli-N-acetilglicosamina (PNAG), também chamada de 

Polissacarídeo de Adesão Intercelular (Polysaccharide Intercellular Adhesin – PIA) 

(OTTO, 2018). Sua síntese é realizada através dos produtos codificados pelos genes 

icaA, icaD, icaB e icaC, que estão localizados no operon ica (O’GARA, 2007). Estudos 

indicaram que a expressão do icaADBC é afetada por vários fatores regulatórios 

genéticos e ambientais (LIM et al., 2004). O gene icaR regula a expressão dos genes 

desse operon (ARCIOLA et al., 2005). Ele está localizado adjacente ao icaADBC e 

codifica uma proteína que pertence à família de reguladores transcricionais TetR, que 

reprime a transcrição do operon ica por ligação a uma região imediatamente à 

montante do códon de iniciação do gene icaA (JEFFERSON et al. 2003). Fatores 

ambientais também estão associados à influência na formação de biofilme, como a 

presença de glicose, etanol, além da ocorrência de altas temperaturas e osmolaridade 

(LIM et al., 2004). A presença de etanol no meio aumenta a expressão de icaA por 

reprimir a transcrição de icaR, já o aumento dos níveis de NaCl ou glicose no meio, 

contribuem para a expressão de icaA, mas não está relacionado com icaR (YU et al., 

2017). 

Os genes do operon ica codificam proteínas que contribuem para a 

formação do polissacarídeo de adesão. O gene icaA codifica a enzima N-

acetilglicosamina transferase, responsável por sintetizar moléculas de N-

acetilglicosamina, constituinte do PIA. O gene icaD atua ativando a enzima codificada 

pelo icaA, contribuindo com a produção de N-acetilglicosamina. Já a expressão do 

gene icaC juntamente com os genes icaA e icaD permitem a formação de polímeros 

de N-acetilglicosamina. O gene icaB é o menos conhecido, mas acredita-se que ele 

codifica uma deacetilase que remove grupamentos de acetila, fazendo com que as 

longas cadeias de N-acetilglicosamina fiquem carregadas positivamente (ARCIOLA et 

al., 2005). 

A formação de biofilme também pode ocorrer sem a presença de PIA 

e do operon ica, sendo classificados como ica-independentes. Logo, os biofilmes 

formados a partir da transcrição do operon ica são classificados como ica-
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dependentes. No caso de biofimes formados sem a atuação do operon ica, existem 

diversos componentes que atuam para substituir a ação do PIA, como a Proteína 

Associada ao Biofilme (Biofilm Associated Protein – bap), que promove a adesão 

célula-célula. Em estafilococos coagulase negativos há uma proteína homóloga a esta 

chamada Bhp (O’GARA, 2007). S. aureus possui a proteína associada à acumulação 

(Aap) e S. epidermidis possui a homóloga SasG, que também estão envolvidas no 

processo de formação de biofilme de maneira ica-independente (OTTO, 2018). 

 Além de proteínas e polissacarídeos, outros componentes também 

são constituintes do biofilme. Um deles é o DNA extracelular, que como já dito 

anteriormente, é parte integrante da matriz extracelular do biofilme. Em geral, o eDNA 

pode atuar na estabilização e fortalecimento da matriz, agir como um facilitador na 

troca de genes entre as células, modular a resposta imune inata do hospedeiro e 

auxiliar na aquisição de nutrientes (ARCIOLA et al., 2018) 

Na literatura, o processo de formação de biofilme e os seus 

mecanismos regulatórios já foram descritos e elucidados para as espécies de S. 

aureus e S. epidermidis, mas quando se expande para outras espécies de importância 

clínica, não se observa o mesmo cenário. Principalmente quando entra no âmbito da 

Medicina veterinária, como é o caso de S. pseudintermedius (PAHARIK; HORSWILL, 

2016). Os estudos relacionados com a formação de biofilme por esta espécie são 

escassos (SINGH et al., 2013).  

Mesmo sendo um dos principais patógenos oportunistas na clínica de 

pequenos animais, existem apenas 39 artigos publicados sobre S. pseudintermedius 

e sua capacidade de produção de biofilme 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=(staphylococcus+pseudintermedius)+A

ND+biofilm – data de acesso: 12/01/2020). A quantidade de informação na literatura 

sobre S. pseudintermedius é muito menor quando comparada aos dados disponíveis 

em relação a S. aureus e sua capacidade de formação de biofilme, que totaliza 5315 

artigos no pubmed 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=(staphylococcus+aureus)+AND+biofilm 

– data de acesso: 12/01/2020). 

Acredita-se que a expressão dos genes do operon ica esteja 

relacionada com o processo de formação de biofilme por S. pseudintermedius, assim 
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como ocorre no S. epidermidis e S. aureus (PROIETTI et al., 2015), já que os 

estafilococos, em geral, possuem o PIA como um importante componente na 

constituição da matriz extracelular do biofilme (OTTO, 2018). Porém, os genes 

relacionados à formação de biofilme nesta espécie ainda não foram completamente 

caracterizados (SINGH et al., 2013). 

Dos poucos estudos que existem na literatura sobre biofilme de S. 

pseudintermedius, alguns ainda trazem resultados contraditórios. Algumas pesquisas 

não encontraram uma relação significativa entre a expressão dos genes ica e a 

formação de biofilme (HAN et al., 2015; SINGH et al., 2013). Porém, existem estudos 

que verificam que a expressão dos genes ica era muito maior no biofilme do que em 

bactérias planctônicas (MORRISON et al., 2015). 

 

2.3. BIOFILME EM DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Diversas doenças infecciosas têm sido associadas ao crescimento 

bacteriano na forma de biofilmes, como infecções do trato urinário, otite média, 

infecções dentárias, infecções em pacientes com fibrose cística e infecções 

relacionadas a dispositivos médicos, como por exemplo, cateteres, válvulas cardíacas 

e próteses ortopédicas (LEWIS, 2001). A utilização de dispositivos médicos, como o 

uso de fio de sutura no paciente, se mostra um substrato ideal para a adesão 

bacteriana, principalmente quando recoberto pelo líquido intersticial do hospedeiro, 

em especial a molécula de fibrinogênio (PICKERING et al., 2019). Algumas bactérias 

possuem a capacidade de se aderir reversível ou irreversivelmente nessas superfícies 

através de diferentes mecanismos (BROOKS et al., 2012).  

A superfície onde o biofilme é formado pode ser inerte, biótica ou 

abiótica (SETH et al., 2012). Microrganismos que formam biofilme se comportam de 

maneira diferente na forma planctônica (livres em suspensão) se comparados à forma 

de biofilme, principalmente com relação à taxa de crescimento e resistência 

antimicrobiana (DONLAN, 2001) 

Diversos fatores determinam a susceptibilidade de um dispositivo 

médico à formação de biofilme, incluindo o seu formato e como este é usado, bem 

como a própria característica do material constituinte do dispositivo (DONLAN, 2001).  
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Quando um dispositivo médico é contaminado por algum 

microrganismo, diversas variáveis vão determinar o desenvolvimento do biofilme. 

Primeiro os microrganismos devem se aderir à superfície exposta do dispositivo tempo 

suficiente para se obter uma adesão irreversível. Logo, a taxa de células aderidas 

depende do número e do tipo de células presentes no meio em que o dispositivo foi 

exposto, bem como do fluxo que passa pelo dispositivo, seu tempo de uso e das 

características físico-químicas da superfície. Não somente a superfície do dispositivo 

influencia na formação de biofilme, como também a solução que recobre o dispositivo. 

Uma vez as células bacterianas fortemente aderidas à superfície e tendo início a 

produção da matriz extracelular, a taxa de crescimento microbiano vai depender do 

fluxo e composição de nutrientes no local, concentração de drogas antimicrobianas e 

temperatura. Os biofilmes podem ser compostos por uma única espécie ou por 

múltiplas espécies, dependendo do dispositivo, do local e da duração de uso no 

paciente (DONLAN, 2001). 

Deve-se atentar que infecções associadas à formação de biofilme em 

dispositivos médicos envolvem diversas espécies bacterianas e não estão restritas às 

bactérias. Bactérias Gram-negativas também estão associadas (SETH et al., 2012). 

Para prevenir complicações pós-cirúrgicas, como ISC decorrentes da formação de 

biofilme, se faz necessário elucidar esse processo em diversas espécies bacterianas, 

bem como entender suas particularidades.  

Bactérias comumente isoladas desses dispositivos são: Enterococcus 

faecalis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, e Streptococcus 

viridans representando as Gram-positivas. Gram-negativas: Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, e Pseudomonas aeruginosa. No caso de 

microrganismos isolados de ISC, mais da metade são cocos Gram-positivos, sendo 

Staphylococcus aureus, estafilococos coagulase negativos e espécies de 

Enterococcus spp. os mais comuns de ISC graves (KIRBY, 2009). Esses 

microrganismos podem ser originários da pele do paciente, dos profissionais de saúde 

e outras fontes do meio ambiente.  

As bactérias possuem diferentes mecanismos de aderência e 

consequentemente de formação de biofilme, de modo que se torna prudente a 

avaliação específica de patógenos veterinários (DIRIBE et al., 2015). S. 
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pseudintermedius atua de forma diferenciada em infecções humanas, portanto, pode 

ter uma interação e um comportamento biológico diferente a cada interface 

hospedeiro-implante (SAVICKY et al., 2013; NICOLL et al., 2014). 

Na medicina veterinária, infecções de sítio cirúrgico (ISC) e infecções 

associadas a implantes são complicações potenciais de procedimentos cirúrgicos e 

podem resultar no aumento da morbidade do paciente, custo adicional no tratamento, 

podendo retardar a cicatrização e muitas vezes requerem procedimentos cirúrgicos 

adicionais para remoção do implante, aumentando ainda mais o impacto econômico 

nos proprietários, além do aumento do risco de mortalidade (WEESE, 2008; NICOLL 

et al., 2014). 

Na medicina, a adesão bacteriana em fios de sutura tem recebido uma 

atenção considerável. Porém, o mesmo não ocorre na medicina veterinária, apesar 

de haver uma crescente preocupação atribuída a ISC por MRSP. Além disso, pouco 

se sabe sobre a seleção dos fios sutura e o seu papel na adesão por MRSP e 

subsequentemente o risco do paciente desenvolver ISC (MORRISON et al., 2015).  

Diversos fios de sutura possuem diferentes propriedades para adesão 

e colonização bacteriana. Os tipos de fio de sutura são categorizados conforme sua 

estrutura, e se diferem em relação à superfície de contato disponível para adesão 

bacteriana. Além de que podem ser feitos por diferentes materiais, como nylon e 

algodão, o que também promovem um impacto em relação a esta adesão. Os fios de 

sutura são categorizados em: monofilamento, multifilamento e monofilamento farpado. 

Os fios multifilamentosos possuem uma maior área disponível se comparado com os 

monofilamentosos, de modo que há uma maior superfície de contato para a adesão 

bacteriana (MORRISON et al., 2015).  

Além da configuração física, há outros parâmetros envolvidos na 

seleção do fio de sutura para procedimentos cirúrgicos. A capilaridade corresponde à 

capacidade de absorção de líquidos pelo fio de sutura, sendo associada com o risco 

de infecção, pois permite o fluxo de fluidos e bactérias através do fio, podendo ser 

carreadas de uma extremidade à outra. Suturas que possuem alta capilaridade não 

devem ser usadas em campos contaminados ou infectados. Outras características 

como força tênsil, força do nó, coeficiente de atrito e memória também influenciam na 

escolha do fio de sutura (OLIVEIRA, 2012).   
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Certos procedimentos cirúrgicos e suas etapas necessitam de tipos 

de fios de sutura específicos. O fio de nylon é usado em suturas de pele e 

neurocirurgias. O fio de ácido poliglicólico é usado em cirurgias na mucosa intestinal. 

Já o fio de algodão em cirurgias cardíacas e o fio de polipropileno é usado em ráfia de 

musculatura, sutura intradérmica, anastomoses vasculares e fixação de próteses 

cardíacas (OLIVEIRA, 2012).   

A associação direta da incidência de ISC com o uso de fios de sutura 

ainda não está totalmente elucidada, mas é possível assumir que uma proporção 

substancial de ISC envolve a contaminação de fios de sutura, bem como o 

crescimento bacteriano em fios de sutura pode ser associado com a formação de 

biofilme (HENRY-STANLEY et al., 2010). 

Infecções associadas a implantes são comumente causadas por 

microrganismos formadores de biofilme (GIANNETTO; AKTAY, 2019). Após a 

implantação, proteínas plasmáticas e células do hospedeiro recobrem o material 

ortopédico inserido, de modo que se houverem bactérias no meio, esse processo pode 

promover sua adesão na superfície do material. Além disso, reações teciduais 

ocasionais após uma cirurgia ortopédica, como a presença de tecidos moles pouco 

vascularizados, necrose e fibrose tecidual podem contribuir com a adesão bacteriana 

(SCHLEGEL; PERREN 2006).  

A susceptibilidade a infecções relacionadas a implantes depende da 

severidade da injúria no tecido mole, abordagem, técnica cirúrgica e do tipo de 

implante. Em geral, os implantes utilizados em cirurgias ortopédicas são compostos 

por ligas de aço inoxidável e titânio (DAROUICHE, 2001). O material que compõe um 

implante cirúrgico é uma variável que pode alterar a adesão bacteriana e a produção 

de biofilmes. Na literatura, se encontram evidências contraditórias a respeito da 

susceptibilidade relativa desses dois materiais à adesão bacteriana, com alguns 

estudos relatando que implantes compostos por liga de titânio reduziu a adesão 

bacteriana em comparação com implantes de liga de aço inoxidável e outros relatando 

que não há diferença entre os dois metais (HUDETZ et al., 2008; SHEEHAN et al., 

2004). 

A escolha do implante vai depender do objetivo da cirurgia e de seu 

uso pretendido. Há diversos tipos e formatos de implantes disponíveis para uso em 
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cirurgias ortopédicas, variando desde fios, placas, hastes intramedulares, dentre 

outros. Além da composição da liga metálica, muitos implantes também podem variar 

conforme sua superfície, podendo ser lisa ou porosa. Essas variáveis também vão 

influenciar na capacidade de adesão bacteriana e consequentemente na formação de 

biofilme (SHEEHAN et al., 2004). Uma desvantagem potencial de ter um implante com 

um design poroso é um aumento da superfície de contato, promovendo uma maior 

área disponível para a adesão bacteriana e subsequente formação de biofilme, 

aumentando o risco potencial de ocorrer ISC (NAZARALI et al., 2017). 

Realizar a antissepsia e manter a assepsia do sítio cirúrgico são as 

medidas básicas para a prevenção de ISC. Entretanto, nem sempre isso é possível, 

principalmente no caso de cirurgias contaminadas, que são definidas como 

procedimentos cirúrgicos realizados em tecidos colonizados pela microbiota normal 

ou de difícil descontaminação, na ausência de processo infeccioso local. Logo, 

medidas de redução de contaminação bacteriana são necessárias. Já que a 

capacidade das bactérias de se aderirem a diversos materiais é um fator de risco para 

o desenvolvimento de ISC associadas a implantes e demais dispositivos médicos. 

Portanto, selecionar os tipos de materiais desses dispositivos se torna relevante para 

a prevenção de complicações pós-cirúrgicas (NAZARALI et al., 2017).  

Biofilmes microbianos tem se tornado um problema de saúde pública 

quando se trata de pacientes que necessitam do uso de algum dispositivo médico 

(DONLAN, 2001). Isso ocorre porque bactérias que crescem na forma de biofilme são 

de difícil erradicação, por conta da combinação da proteção gerada pela camada de 

biofilme, juntamente com a própria resistência intrínseca da cepa bacteriana 

(PERCIVAL et al., 2012b).  

Concentrações antimicrobianas suficientes para inativar organismos 

planctônicos são geralmente inadequadas para inativar organismos na forma de 

biofilme. Inclusive, nas camadas mais profundas do biofilme, podem haver 

subpopulações potencialmente resistentes. Essa seleção pode ter implicações para 

tratamentos que usam liberação controlada de agentes antimicrobianos, que 

geralmente são usados para prevenir o crescimento de biofilme em dispositivos 

médicos de uso ao longo prazo (DONLAN, 2001). 
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Elucidar a formação de biofilme por S. pseudintermedius em 

diferentes superfícies é importante para o desenvolvimento de terapias preventivas, 

bem como o tratamento de infecções associadas à formação de biofilme em 

dispositivos médicos (CRAWFORD et al., 2016). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

O presente estudo buscou avaliar a capacidade de formação de 

biofilme por Staphylococcus pseudintermedius resistentes e sensíveis à meticilina em 

dispositivos médicos usados em cirurgias veterinárias comuns e ortopédicas, bem 

como avaliar a presença de genes envolvidos com a capacidade de formação de 

biofilme. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a capacidade de formação de biofilmes por cepas de 

S. pseudintermedius isoladas de amostras clínicas de cães do estado do Rio de 

Janeiro em materiais ortopédicos de liga de titânio. 

2. Caracterizar a capacidade de formação de biofilmes por cepas de 

S. pseudintermedius isoladas de amostras clínicas de cães do estado do Rio de 

Janeiro em fios de sutura de nylon, polipropileno, algodão e ácido poliglicólico. 

3. Analisar a estrutura do biofilme aderido às superfícies de materiais 

ortopédicos e fios de sutura comumente usados em cirurgias veterinárias através da 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). 
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4. METODOLOGIA 

4.1. AMOSTRAS BACTERIANAS 

As amostras foram selecionadas dentre um banco de bactérias 

isoladas de sítios de infecção tópica em cães da coleção do Laboratório de Cocos 

Gram Positivos do Instituto Biomédico da Universidade Federal Fluminense. Foram 

utilizadas oito amostras de S. pseudintermedius previamente caracterizadas como 

fortes produtoras de biofilme em poliestireno (TEIXEIRA, 2018) e identificadas quanto 

ao seu padrão de resistência a meticilina, sendo quatro sensíveis e quatro resistentes. 

A tabela 1 mostra a relação das amostras bacterianas selecionadas para o estudo. 

Tabela 1: Relação das amostras selecionadas para o estudo, dentre o banco de 

amostras isoladas de sítio de infecção tópica em cães por projeto prévios do grupo no 

Rio de Janeiro, Brasil (2016-2017) 

ID Origem Cepa Produção de Biofilme 

SD21 SD MSSP Forte 

SD22 SD MRSP Forte 

SD34 SD MRSP Forte 

SD35 SD MSSP Forte 

SD36 SD MRSP Forte 

SD37 SD MSSP Forte 

SD38 SD MSSP Forte 

SD44 SD MRSP Forte 
SD = Secreção Dérmica; MRSP: Staphylococcus pseudintermedius resistentes à meticilina; 

MSSP: Staphylococcus pseudintermedius sensíveis à meticilina 

 

 

Todas as amostras selecionadas para o estudo evidenciaram a 

presença dos genes icaA e icaD por meio da técnica de PCR. A relação das amostras 

e os resultados estão dispostos na Tabela 2.  
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Tabela 2: Detecção dos genes icaA e icaD pela técnica de PCR em amostras de S. 

pseudintermedius selecionadas para estudo 

ID Cepa icaA icaD 

SD21            MSSP + + 

SD22            MRSP + + 

SD34            MRSP + + 

SD35            MSSP + + 

SD36            MRSP + + 

SD37            MSSP + + 

SD38            MSSP + + 

SD44            MRSP + + 
SD = Secreção Dérmica; MRSP: Staphylococcus pseudintermedius resistentes à meticilina; MSSP: 
Staphylococcus pseudintermedius sensíveis à meticilina 

 

4.2. FORMAÇÃO in vitro DE BIOFILME SOBRE DISPOSITIVOS 

MÉDICOS 

As bactérias foram testadas quanto à sua capacidade de formação de 

biofilme na presença de fragmentos de fios de sutura dos seguintes materiais: ácido 

poliglicólico (SHALON suturas®), polipropileno (Bioline Fios Cirúrgicos®), nylon 

(TECHNOFIO®) e algodão (Bioline Fios Cirúrgicos®). Também foi realizado o mesmo 

teste em ligas metálicas ortopédicas, sendo utilizadas porcas de titânio devido ao seu 

tamanho reduzido, facilitando a realização dos ensaios.  

Os inóculos foram preparados por meio de suspensão direta do 

crescimento microbiano (ágar triptona de soja com incubação à 37 °C por 24 horas) 

em Caldo Triptona de Soja (Kasvi®, Paraná, Brasil) suplementado com glicose 1% 

com turvação equivalente a 0,5 da escala de McFarland sendo ajustada em 

espectrofotômetro (GATINEAU et al., 2012; MORRISON et al., 2015). 

Foi feita a cultura de imersão dos fios de sutura, previamente 

seccionados assepticamente em fragmentos de 1 cm, em placas de 24 poços 

contendo a suspensão bacteriana padronizada em 1 ml de Caldo Triptona de Soja 

(Kasvi®, Paraná, Brasil) suplementado com glicose a 1%. Os materiais de cirurgia 

ortopédica foram processados da mesma forma, de modo que cada poço continha um 

segmento de fio ou uma porca de titânio. As culturas foram incubadas a 35-37 ºC por 
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24 horas. Os ensaios foram realizados em triplicata (STEPANOVIC et al., 2007; 

ARNOLD, 2008; MORRISON et al., 2015). Três poços foram utilizados como controle 

negativo, contendo apenas o material imerso em 1ml de Caldo Triptona de Soja 

suplementado com glicose a 1%, sem inóculo bacteriano. Uma cepa de 

Staphylococcus epidermidis (ATCC 35984) sabidamente forte produtora de biofilme 

foi utilizada como controle positivo. 

 

Figura 1: Fotografia das culturas de imersão realizadas no estudo, onde (A) corresponde a cultura de 

imersão dos fios de polipropileno de 2 amostras em triplicata acima e controle negativo abaixo; (B) 

cultura de imersão das porcas de titânio. Ambos em placa de 24 poços contendo 1 ml da suspensão 

bacteriana padronizada em caldo triptona de sopa suplementado com glicose 1%  

 

4.2.1. QUANTIFICAÇÃO DO BIOFILME 

Após o período de incubação, o meio de cultura foi descartado e os 

materiais testados foram gentilmente lavados com água destilada (3x) para eliminar 

células bacterianas planctônicas e transferidos para uma nova placa de 24 poços. O 

biofilme formado no material foi fixado por calor a 60 ºC por 1 hora, e corado com 1 

ml de safranina a 0,1% (Bioclin®) durante 15 minutos à temperatura ambiente (Figura 

2). Posteriormente, os materiais foram lavados com água destilada (3x) para retirar o 

excesso de corante e transferidos para um tubo de ensaio, contendo 1ml de etanol a 

95% para re-solubilizar o corante e, em seguida, foram submetidos ao vórtex durante 

1 minuto para homogeneizar a solução. 
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Figura 2: Fotografia da placa de 24 poços contendo 1 ml de safranina 0,1% e segmentos de fio de 

sutura 

 

Para medição da densidade óptica (DO), foram transferidos 200 µl da 

solução com o corante re-solubilizado para a placa de 96 poços, em triplicata. Deste 

modo, cada material testado obteve três medições para cada amostra bacteriana. A 

leitura foi feita a 492 nm em espectrofotômetro. Os isolados foram classificados como 

produtores de biofilme e não produtores de biofilme, de acordo com a média dos 

valores da OD492. Os critérios de interpretação estão explicados no quadro 1.  

 

Quadro 1: Interpretação dos resultados da capacidade de formação de biofilme 

conforme descrito por Stepanovic e colaboradores (2007), com modificações 

OD492 > ODc Produtor 

OD492 ≤ ODc Não produtor 

ODc = Densidade Óptica de cutoff: Valor que corresponde à média OD492 dos poços do controle 
negativo + [3 × desvio padrão do controle negativo]; OD492 = Densidade Óptica a 492 nm: valor da 
medição 
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4.2.2. CONTAGEM DE CÉLULAS VIÁVEIS 

Para a contagem de células viáveis, foi feita a cultura de imersão dos 

materiais, conforme descrito anteriormente. Após a incubação, os materiais foram 

transferidos para uma nova placa de 24 poços e lavados com água destilada (3x) para 

a retirada de células não aderidas. Após a lavagem, os materiais foram transferidos 

para microtubos contendo 1 ml de água destilada estéril e sonicados a 42 kHz por 240 

segundos (Cuba de ultrassom CRISTÓFOLI) com o intuito de desprender as células 

aderidas do biofilme. Em seguida foram submetidos ao vórtex por 1 minuto para 

homogeneização. A solução resultante foi submetida à diluição seriada até 10-4 e, a 

partir de cada diluição, foram inoculados 10 µl em Ágar Triptona de Soja, em triplicata, 

e incubado a 35-37 ºC por 24 horas. Após a incubação, as colônias resultantes foram 

manualmente contadas e as médias dos valores expressas em UFC/material 

(segmento ou porca) para cada combinação de amostra e material testado. Para a 

comparação entre os segmentos de fio de sutura, foi feita análise estatística utilizando 

o teste ANOVA one-way e teste complementar de comparação de Tukey (p<0,05), 

disponíveis no software GraphPad Prism 8. 

 

4.3. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

Para a avaliação estrutural do biofilme, foram feitas culturas por 

imersão do fio de ácido poliglicólico e da porca de titânio, expostos a duas amostras 

(SD34 e SD44), conforme descrito anteriormente. Após a incubação, os materiais 

testados foram transferidos para uma nova placa de 24 poços e lavados com água 

destilada (3x). Subsequentemente, foram fixados pelo calor a 60 °C por 1h e 

acondicionados em temperatura ambiente até a realização da microscopia. As 

amostras foram observadas no microscópio ambiental eletrônico de varredura 

Tabletop TM3000 da marca HITACHI a 5 kV e 15 kV, as imagens foram registradas 

através do programa Hitachi TM 3000 e processadas com a utilização do programa 

GIMP Image Editor, versão 2.8. 
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4.4. DETECÇÃO DOS GENES DO OPERON ica (icaA e icaD) 

A detecção dos genes do operon ica (icaA e icaD) foi realizada através 

da reação em cadeia da polimerase (Polimerase Chain Reaction - PCR) conforme 

descrito na literatura (PROIETTI et al., 2015). Os iniciadores desenhados para a 

reação de PCR dos genes icaA e icaD, bem como os tamanhos dos produtos 

esperados estão especificados na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Iniciadores e tamanho do produto esperado para a PCR dos genes icaA e 

icaD para S. pseudintermedius 

GENE INICIADORES 

TAMANHO 

ESPERADO DO 

PRODUTO 

icaA 
F: ACTGTTTCGGGGACAAGCAT 

R: ATTGAGGCTGTAGGGCGTTG 
134 pb 

icaD 
F: CGTTAATGCCTTCTTTCTTATTGCG 

R: ATTAGCGCACATTCGGTGTT 
166 pb 

 

Foi realizada uma reação de 25 µl com reagentes do kit de PCR da 

Promega Corporation (GoTaq® G2 Master Mix) consistindo de: 5 µl do Tampão com 

MgCl2 (5X), 200 µM de desoxiribonucleotídeos trifosfatados (dNTP), 10 µM de cada 

iniciador, 1 U da enzima Taq polimerase e 30 ng/µl do DNA (Nanodrop) de cada 

amostra. O ciclo de amplificação utilizado foi: (94 ° C/3 min, 35 × (94 °C/15 s, 60 °C/20 

s, 72 °C/20 s), extensão final a 4 °C) foi realizado em termociclador Veriti (Applied 

Biosystems, Califórnia, EUA) e a visualização dos produtos da reação foi realizada 

por meio de eletroforese em gel de agarose a 1% em tampão TBE 0,5X (0,05 mM Tris, 

1,25 mM EDTA e 0,05 M de ácido bórico). Foi utilizado um marcador de tamanho 

molecular de 1 Kb (Invitrogen), e o produto amplificado foi visualizado sob luz 

ultravioleta após os produtos terem sido corados com Gelred (Invitrogen). A cepa de 

S. pseudintermedius ED99 (ZAKOUR et al., 2011), conhecida por ser portadora dos 

genes do operon ica, foi utilizada como controle positivo da reação. 
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5. RESULTADOS 

5.1. FORMAÇÃO in vitro DE BIOFILME SOBRE DISPOSITIVOS 

MÉDICOS 

Em relação aos fios de sutura, todas as amostras foram classificadas 

como não produtoras de biofilme em fios de nylon e de polipropileno. Já nos fios de 

ácido poliglicólico e de algodão, todas foram capazes de produzir biofilme. Nas porcas 

de liga de titânio, todas as amostras foram classificadas como produtoras de biofilme.  

 

5.2. CONTAGEM DE CÉLULAS VIÁVEIS 

Foi possível realizar a contagem de células viáveis em todas as 

combinações de amostras e materiais testados. Nos fios de sutura, o teste estatístico 

apontou que o número de UFC/segmento dos fios de algodão é significativamente 

distinto (p<0,05) dos fios de nylon, polipropileno e ácido poliglicólico. Porém, estes 

três não apresentaram diferenças significativas entre si. Os valores referentes à 

contagem de UFC/material estão expressos no gráfico 1. 

 

5.3. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

As imagens obtidas pela microscopia eletrônica de varredura 

permitiram a visualização da topografia dos fios de sutura e do material ortopédico 

testados, bem como o arranjo e formato do biofilme bacteriano aderido a essas 

superfícies.  

Foi realizada a microscopia eletrônica de varredura de duas amostras 

(SD34 e SD44) testadas em material ortopédico de titânio, bem como um controle 

negativo, onde o material foi exposto ao meio de cultura sem inóculo bacteriano. Nas 

micrografias referentes à análise do controle negativo, é observado conteúdo amorfo 

aderido às superfícies (figura 3A) principalmente nas reentrâncias encontradas na 

marcação do número de série da peça ortopédica (figura 3B). 
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*p<0,05 (ANOVA – teste de Tukey) 

Gráfico 1: Valores de UFC/material do biofilme formado pelas amostras de S. 

pseudintermedius em material ortopédico (porca de titânio) e quatro tipos de fios de 

sutura 

 

Figura 3: Micrografias obtidas a partir de microscopia eletrônica de varredura das superfícies do titânio 

testado, sem inóculo bacteriano, onde é possível observar (A) a presença de material amorfo na 

magnificação de 1.500x; e (B) o acúmulo de material amorfo (asterisco), em depressão decorrente da 

gravação do número de série do material, aumento de 5.000x 

Na Figura 4 observamos as superfícies dos materiais expostos aos 

inóculos bacterianos, onde é possível visualizar o crescimento bacteriano difuso, 
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sendo mais concentrado em depressões da superfície, inclusive dentro da marcação 

do número de série e em irregularidades da peça ortopédica. Em maior magnificação, 

são observadas inúmeras células agrupadas e presença de alguns microcanais entre 

os microrganismos, importantes para a troca de nutrientes (figura 4B e 4D). 

Em relação aos fios de sutura, foram analisadas duas amostras (SD34 

e SD44) em fragmentos de fios ácido poliglicólico, bem como um controle negativo, 

onde o material foi exposto ao meio de cultura sem inóculo bacteriano. Nas 

micrografias referentes à análise do controle negativo, foram observados os 

multifilamentos que compõem o fio de sutura e sua organização, formando 

reentrâncias. É possível visualizar material amorfo proveniente do meio de cultura 

aderido à superfície do fio de sutura (figura 5). 

Na Figura 6, observa-se densas camadas de crescimento bacteriano 

distribuídas ao longo dos multifilamentos do fio de sutura de forma heterogênea, 

inclusive nas reentrâncias entre os filamentos. Em maior aumento, podem ser 

observadas muitas camadas de bactérias interligadas, presença de microcanais entre 

os microrganismos, evidenciando que há um espaço circulatório para os nutrientes, 

bem como muitas células envolvidas pela matriz extracelular e formação de 

microcolônias. 

Na Figura 7, observamos densa concentração bacteriana na forma de 

biofilme e distribuição da matriz extracelular por toda a superfície do fio de sutura, 

formando inclusive estruturas entre os filamentos. Em maior aumento, é possível 

observar a arquitetura do biofilme, com aglomerados maciços de bactérias aderidas e 

recobertas pela matriz extracelular. Além disso, também podemos observar 

microcanais entre os microrganismos para a passagem de nutrientes e EPS 

filamentoso. 
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Figura 4: Micrografias obtidas a partir de microscopia eletrônica de varredura das superfícies do 

material ortopédico testado, com inóculo bacteriano, onde (A) se observa irregularidades da 

superfície, no aumento de 80x; (B) se evidencia acúmulo maciço de microrganismos e presença de 

microcanais (ponta de seta), no aumento de 5.000x, ambas da amostra SD44; (C) camadas densas 

de bactérias e matriz extracelular, no aumento de 5.000x; (D) camadas sobrepostas de 

microrganismos e presença de microcanais (ponta de seta), no aumento de 10.000x, ambas da 

amostra SD34 
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Figura 5: Micrografias obtidas a partir de microscopia eletrônica de varredura das superfícies do fio 

deácido poliglicólico, sem inóculo bacteriano, onde (A) se encontra material amorfo (asterisco) na 

magnificação de 1.500x; (B) se evidencia acúmulo de material sugestivo de meio de cultura (asterisco), 

sem crescimento bacteriano, aumento de 10.000x 

 

 

Figura 6: Micrografias obtidas a partir de microscopia eletrônica de varredura das superfícies do fio de 

ácido poliglicólico, com inóculo bacteriano da amostra SD34, onde (A) se encontra grande massa de 

microrganismos agrupados (seta branca grossa) e envoltos por matriz extracelular (seta branca) por 

todo fio de sutura, na magnificação de 1.500x; (B) se evidencia arquitetura do biofilme, presença maciça 

de bactérias, microcanais (ponta de seta) e microcolônias (seta branca grossa), no aumento de 4.000x 
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Figura 7: Micrografias obtidas a partir de microscopia eletrônica de varredura das superfícies do fio de 

ácido poliglicólico, com inóculo bacteriano da amostra SD44, onde (A) se encontra grande massa de 

microrganismos agrupados (seta branca grossa) e envoltos por matriz extracelular (seta branca), 

distribuída por todo fio de sutura, na magnificação de 3.000x; (B) se encontra quantidade maciça de 

microrganismos agrupados e interligados entre si, envoltos por matriz extracelular, presença de 

microcanais (ponta de seta), microcolônias (seta branca grossa) e EPS filamentoso (seta branca), na 

magnificação de 10.000x 
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6. DISCUSSÃO  

A formação de biofilme em materiais abióticos tem recebido bastante 

atenção na medicina humana, principalmente quando se trata de infecções 

relacionadas à assistência a saúde (IRAS). Porém, o mesmo não ocorre no âmbito da 

medicina veterinária, apesar de possuir uma formação semelhante. No estudo 

reportado aqui, encontramos diferenças na presença de biofilme nos diferentes 

materiais de fios de sutura, e evidenciamos o potencial da formação de biofilme em 

material ortopédico composto por liga de titânio.  

Em relação aos fios de sutura, tem-se descrito na literatura que fios 

multifilamentosos (trançados ou torcidos) e monofilamentosos farpados, possuem 

maior superfície de contato e consequentemente uma maior área disponível para a 

adesão bacteriana e formação de biofilme do que os fios monofilamentosos (HENRY-

STANLEY et al., 2010). Morrison e colaboradores (2016) avaliaram a aderência de 

MRSP a cinco tipos de fio de sutura comumente usados em cirurgias de pequenos 

animais, incluindo fios monofilamentosos, monofilamentosos farpados e 

multifilamentosos. Observando que a adesão bacteriana nos fios que eram de 

monofilamento farpado era comparável ao de monofilamento. Entretanto, a adesão 

bacteriana foi mais intensa em fio multifilamento, correspondendo aos achados 

citados anteriormente. Porém, fios que continham o revestimento de Triclosan (TC), 

um antimicrobiano de amplo espectro que tem eficácia contra bactérias gram-

negativas e positivas, incluindo MRSP (VALENTINE et al., 2012), impediram 

consideravelmente a adesão bacteriana, independente da conformação do fio de 

sutura. No presente estudo, foram avaliados quatro tipos diferentes de fios de sutura, 

sendo os materiais: nylon (monofilamento), polipropileno (monofilamento), algodão 

(multifilamento) e ácido poliglicólico (multifilamento), todos sem revestimento com 

antimicrobiano. Com a metodologia colorimétrica, observamos que não houve 

formação de biofilme nos fios de nylon e polipropileno, achado já esperado, pois eram 

fios monofilamentosos e, conforme a literatura, estes dificultam à formação de 

biofilme. Já nos fios multifilamentosos utilizados, algodão e ácido poliglicólico, houve 

maciça adesão bacteriana, inclusive entre os filamentos do fio. Tal fato pode ser 

explicado por fios de sutura multifilamentosos são mais propensos à aderência 
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bacteriana por causa de sua área superficial maior e mais complexa, porém outros 

fatores devem ser levados em consideração, incluindo o tipo de revestimento do fio e 

a presença de proteínas do hospedeiro no meio, como o fibrinogênio (PICKERING et 

al., 2019). 

O revestimento com triclosan (TC) parece afetar a aderência 

bacteriana às suturas multifilamentares, como reforçado recentemente por 

McCagherty e colaboradores (2020). Neste estudo, foi avaliada a atividade in vitro do 

revestimento de TC em diferentes fios de sutura no crescimento e na formação de 

biofilme de MRSP e Escherichia coli. Sendo observada uma maciça adesão 

bacteriana em fio de sutura multifilamentoso sem revestimento de TC comparado com 

o fio de mesma configuração revestido. Porém, a quantidade de bactérias no fio 

multifilamentoso revestido com TC era ainda maior do que os fios de monofilamento, 

revestidos ou não. Os autores afirmaram que as características da superfície dos 

materiais de sutura podem ser tão ou mais importantes que o revestimento de TC para 

inibição microbiana, e devem ser estudadas correlacionando com mais fatores que 

envolvem a formação de biofilme. Apesar de avaliarem o papel do revestimento de 

TC, se pode observar uma relação com o nosso estudo, já que houve uma maior 

formação de biofilme nos fios multifilamentosos.  

Henry-Stanley e colaboradores (2010) afirmam que o tipo de 

revestimento do fio pode ser até mais influente na adesão bacteriana do que a própria 

configuração física do fio em si. De fato, fios de sutura multifilamentosos possuem 

maior propensão à formação de biofilme, como observado nos resultados do nosso 

estudo. Para uma avaliação fidedigna da real susceptibilidade dos fios de sutura à 

adesão bacteriana, outros aspectos devem ser levados em consideração, sendo um 

processo multifatorial, e não somente a configuração do fio de sutura.  

Em nosso estudo avaliamos apenas a capacidade de formação de 

biofilme em diferentes materiais, a fim de identificar qual material é o menos 

susceptível a formação de biofilme por Staphylococcus pseudintermedius, de forma 

objetiva e simplificada. Porém, estudos posteriores podem ser feitos para avaliar 

esses aspectos no âmbito da Medicina Veterinária, bem como investigar o papel das 

diversas variáveis que influenciam nesse processo multifatorial.  
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Os fios de sutura também podem ser classificados como absorvíveis 

e não absorvíveis. No presente estudo, apenas um tipo de fio se enquadra como fio 

absorvível, o fio de ácido poliglicólico. É um fio sintético, multifilamentar trançado, 

semelhante ao fio de poliglactina 910 (constituído de 90% de ácido poliglicólico e 10% 

de ácido lático), podendo este ser usado como comparação. É absorvido em sua 

totalidade em cerca de 60 dias, na qual é liberado o monômero de ácido glicólico 

solúvel (MEDEIROS et al., 2017). No nosso ensaio in vitro de formação de biofilme, 

foi utilizado o tempo de apenas 24 h de incubação, e demonstrou ser tempo suficiente 

para a formação de biofilme neste material. Desse modo, um fio absorvível que 

possibilita a adesão bacteriana e formação de biofilme, serve como um ponto de 

adesão da bactéria no sítio cirúrgico até ser totalmente absorvido. E como 

identificamos a formação de biofilme após as primeiras 24 h em contato com inóculo 

bacteriano, o tempo de absorção do fio, por ser muito mais longo, pode influenciar na 

incidência de infecção de sítio cirúrgico por bactérias formadoras de biofilme.  

Recentemente, Asher e colaboradores (2019) avaliaram a adesão 

bacteriana em fios de sutura, envolvendo diversas bactérias, através da contagem de 

unidades formadoras de colônias. Compararam o acúmulo bacteriano em fios de 

nylon, poliglactina 910, seda e poliéster retirados de pacientes humanos submetidos 

a cirurgias orais. Os fios não absorvíveis foram retirados dos pacientes num período 

de 10 a 12 dias, tempo suficiente para formação de biofilme. Somente os fios de nylon 

eram monofilamentosos e encontraram uma menor adesão bacteriana nesses fios em 

comparação com o restante. Os fios de seda, poliglactina 910 e poliéster foram os 

mais propícios à adesão bacteriana mas não apresentaram diferenças significativas 

na contagem de UFC entre si.  

Resultados contraditórios também foram observados no presente 

estudo. A contagem de UFC dos fios de nylon, ácido poliglicólico e polipropileno não 

apresentaram diferenças significativas. Já a contagem de UFC dos fios de algodão se 

mostrou bem mais elevada do que o restante, com diferença estatísticamente 

significativa. Essa contradição em relação ao fio de nylon pode ser devido à técnica 

utilizada para a lavagem dos fios, de modo que ainda restaram células bacterianas 

planctônicas, superestimando os resultados. Em contrapartida, após sonicar os fios 

de sutura, ocorre ruptura da matriz extracelular do biofilme e liberação de células 
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bacterianas para a solução, que antes estavam aderidas. Além disso, não se deve 

ignorar o fato de que todos os fios de sutura testados apresentaram algum nível de 

contagem de UFC, assim como visto por Morrison e colaboradores (2016). Eles 

obtiveram contagens de UFC a partir da sonicação dos fios de poliglactina 910 

(multifilamento), polidioxanona (monofilamento, monofilamento farpado e 

monofilamento com TC) e poliglecaprone 25 (monofilamento) expostos a MRSP. 

Edmiston e colaboradores (2006) avaliaram a viabilidade do biofilme formado por 

MRSA, S. epidermidis e E. coli em fios de sutura de poliglactina 910 revestidos ou não 

com TC. Dentre os resultados, se destaca a recuperação de colônias bacterianas nos 

ensaios com E. coli e S. epidermidis em fios de poliglactina 910 revestidos com TC. 

Os segmentos dos fios de sutura foram expostos ao inóculo bacteriano por no máximo 

2 minutos e depois transferidos para um novo meio de cultura e incubados por 24 h, 

diferente do nosso trabalho, onde o segmento de fio de sutura foi exposto ao inóculo 

bacteriano durante as 24 h de incubação, permitindo um maior tempo de interação 

entre as bactérias e a superfície do material. 

Os resultados observados através Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) correspondem com os achados na literatura. Henry-Stanley e 

colaboradores (2010) avaliaram a formação de biofilme de Staphylococcus aureus em 

fio de sutura de poliglactina 910 (multifilamento) diariamente, por três dias. Depois de 

24h de incubação, a MEV evidenciou bactérias aderidas ao fio de sutura, conectadas 

com elementos fibrilares. No segundo dia, o biofilme já se demonstrava mais 

desenvolvido, com bactérias presentes entre os filamentos do fio e envolvidas por 

matriz extracelular amorfa. No último dia, o biofilme possuía caráter consolidado, 

contendo robusta quantidade de material amorfo e elementos fibrilares, porém pouca 

visualização de células bacterianas, mas com razoável presunção de que estas 

estivessem profundamente embebidas pela matriz extracelular do biofilme. O 

resultado corresponde ao presente estudo, porque apesar de ter um período de 

incubação de apenas 24 h, foi possível visualizar agregados bacterianos e elementos 

fibrilares aderidos ao fio de sutura de ácido poliglicólico de forma semelhante.  

Morrison e colaboradores (2016) também realizaram a MEV em fios 

de sutura e observaram formação de biofilme em todos os materiais testados, exceto 

fio de polidioxanona monofilamentar com TC. Dentre os que formaram biofilme, 
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incluem-se poliglactina 910 (multifilamento), poliglecaprone 25 (monofilamento), 

polidioxanona (monofilamento e monofilamento farpado), evidenciando que o fator 

impeditivo da formação de biofilme, nesse caso, foi a presença do revestimento de 

TC. Em contrapartida, Edmiston e colaboradores (2006) fizeram um experimento 

semelhante e observaram células bacterianas de uma cepa MRSA forte formadora de 

biofilme em fio de poliglactina 910 revestido com TC, após incubação de 24h. O 

mesmo também foi observado por McCagherty e colaboradores (2020) com amostras 

de MRSP e E. coli. Logo, ainda não foi totalmente demonstrada a eficácia do 

revestimento com triclosan (TC) contra patógenos veterinários importantes para 

infecções de sítios cirúrgicos. Novas investigações devem ser feitas, inclusive no 

ponto de vista clínico, já que os dados anteriormente citados, obtidos in vitro, 

corroboram o estudo de Etter e colaboradores (2013), que não encontraram diferença 

significativa nas taxas de infecção de sítio cirúrgico e inflamação pós-operatória no 

uso de materiais com e sem revestimento de TC utilizados em cães, no fechamento 

da ferida cirúrgica de osteotomia de nivelamento do platô tibial (tibial plateau leveling 

osteotomy – TPLO) em cães. TPLO é um procedimento cirúrgico que envolve a 

fixação de um implante metálico na tíbia, que apesar de ser considerada uma cirurgia 

limpa, tem uma incidência de ISC de 2,5 a 15,8% (NAZARALI et al., 2017), sendo S. 

pseudintermedius o agente mais comumente isolado (GIANNETTO; AKTAY, 2019). 

A capacidade de adesão e formação de biofilme em implantes 

ortopédicos é um fator importante para o desenvolvimento de infecções de sítio 

cirúrgico (ISC), sendo relevante na hora da escolha do material do implante a ser 

utilizado. Neste estudo, avaliamos a formação de biofilme por Staphylococcus 

pseudintermedius em material ortopédico composto por liga de titânio, sem comparar 

com outras ligas metálicas. Deste modo, podemos visualizar o potencial de um 

implante de titânio para a formação de biofilme, gerando um alerta na comunidade 

ortopédica veterinária, já que a presença de biofilme na prótese pode gerar inúmeras 

complicações pós-cirúrgicas. 

Existem diversos tipos de material ortopédico, como parafusos, placas 

e hastes intramedulares. Optamos por utilizar porcas de titânio devido ao seu tamanho 

reduzido, facilitando a realização dos ensaios e manipulação. Dentre as diversas ligas 

metálicas disponíveis no mercado, o titânio foi escolhido porque são amplamente 
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aplicados como materiais de implantes tanto na medicina humana quanto na medicina 

veterinária, por causa da combinação específica de propriedades como 

biocompatibilidade e alta resistência (BRAEM et al., 2014). 

Todas as amostras bacterianas testadas foram capazes de formar 

biofilme em material ortopédico de liga de titânio, demonstrando o potencial dessa liga 

metálica para a ocorrência de infecção associada a implante ortopédico na medicina 

veterinária. Diversos estudos comparam a susceptibilidade à formação de biofilme de 

ligas metálicas ortopédicas, incluindo ligas de titânio (BRAEM et al., 2014; KEESHEN 

et al., 2017; DIBARTOLA et al., 2017; MALHOTRA et al., 2019; MCGAFFEY et al., 

2019).  

Braem e colaboradores (2014) compararam dois tipos de superfícies 

de materiais ortopédicos compostos por ligas de titânio, superfície lisa e superfície 

porosa. A porosidade é importante para o sucesso da cirurgia ortopédica, pois implica 

numa maior osteogênese, estabelecendo uma melhor ancoragem biológica do 

implante no osso do paciente. A osseointegração é fortemente dependente das 

características estruturais da superfície do implante, como o tamanho e a 

interconectividade dos poros. Estruturas com alta porosidade e interconectividade 

permitem maior crescimento ósseo no implante, melhorando sua ancoragem, pois 

permite a vascularização e migração de osteoblastos por toda a estrutura (BRAEM et 

al., 2014). Implantes de titânio com superfície lisa têm um menor contato com o osso 

e são mais facilmente removidos que os implantes de superfície rugosa (HULSHOF 

et al., 2017). Entretanto, uma superfície porosa aumenta a superfície de contato 

susceptível à adesão bacteriana. Eles observaram uma maior adesão bacteriana em 

superfícies porosas do titânio. Constataram que poros menores (até 50μm) 

juntamente com modificação química da superfície (aumentando a hidrofilicidade) do 

titânio foram suficientes para impedir a adesão bacteriana mesmo em superfícies 

porosas.  

Na MEV do controle negativo das porcas de titânio, foi possível 

observar depressões na superfície do material, o que pode ter favorecido a formação 

de biofilme nessas peças, já que as bactérias tendem a se acumular nas 

irregularidades e em superfícies côncavas, maximizando o contato com o material e 

as protegendo das condições adversas do ambiente (WU et al., 2011). Os resultados 
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obtidos quando as peças foram expostas ao inóculo bacteriano, correspondem com 

esse achado, de modo que as irregularidades na superfície da porca de titânio 

influenciaram positivamente na formação de biofilme. Recentemente, um estudo na 

Índia comparou a formação de biofilme de S. aureus, S. epidermidis, Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae e Pseudomonas aeruginosa em diversos materiais ortopédicos 

(polietileno altamente reticulado, titânio, aço inoxidável e metal trabecular) através da 

observação da arquitetura do biofilme por MEV. Foram observados biofilmes de S. 

epidermidis, Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae aderidos à superfície do titânio, 

evidenciando sua susceptibilidade à formação de biofilme (MALHOTRA et al., 2019).  

Evidências contraditórias podem ser encontradas na literatura quanto 

à susceptibilidade do titânio à adesão bacteriana. Sheehan e colaboradores (2004) 

compararam implantes de titânio com implantes de aço inoxidável e observaram uma 

menor adesão bacteriana à superfície do titânio. Já McGaffey e colaboradores (2019) 

avaliaram diversas ligas metálicas (liga de cromo-cobalto, aço inoxidável e titânio) e 

observaram que implantes de liga de titânio eram mais susceptíveis à formação de 

biofilme. Além disso, também compararam implantes de liga de titânio polidos com 

implantes de mesmo material, mas sem polimento. Observaram que implantes não 

polidos, possuíam maior rugosidade e consequentemente maior área de contato 

disponível para adesão bacteriana, achado confirmado na contagem de UFC obtida.  

No estudo relatado aqui, foi possível realizar a contagem de UFC em 

todas as peças de titânio expostas ao inóculo bacteriano após a sonicação. Keeshen 

e colaboradores (2017) compararam técnicas para obtenção de UFC provenientes do 

biofilme formado por Staphylococcus pseudintermedius e Pseudomonas aeruginosa 

na superfície de próteses de titânio e aço inoxidável. Foram feitos três grupos, no 

primeiro foi utilizado swab na superfície da peça, em outro foi realizada a sonicação e 

no último, a peça foi apenas imersa em salina estéril. Eles observaram que as peças 

submetidas à sonicação resultaram numa contagem de UFC consideravelmente maior 

do que as peças em que foram utilizados swabs, mostrando que a sonicação é um 

método conveniente para avaliar a viabilidade do biofilme. Além disso, não 

observaram diferença na contagem de UFC entre os dois materiais. 

Apesar de possuírem propostas diferentes, vários estudos 

confirmaram a susceptibilidade do material ortopédico composto por titânio à 
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formação de biofilme, não apenas por Staphylococcus spp, mas também por outros 

gêneros bacterianos.  
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7. CONCLUSÃO  

Neste estudo, houve a avaliação da formação de biofilme de S. 

pseudintermedius em diversos materiais, que são: material ortopédico de titânio, fio 

de sutura monofilamentar (polipropileno e nylon) e multifilamentar (ácido poliglicólico 

e algodão), através da observação da arquitetura do biofilme por MEV, avaliação de 

sua viabilidade pela contagem de UFC e quantificação pelo ensaio colorimétrico.   

Foram observados biofilmes de S. pseudintermedius nos fios multifilamentosos e 

titânio. Não houve formação de biofilme em fios monofilamentosos, quando avaliados 

pelo ensaio colorimétrico. Foi possível obter contagem de UFC em todos os materiais 

testados, evidenciando a susceptibilidade dessas superfícies à formação de biofilme. 
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