
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO BIOMÉDICO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA 

APLICADAS 

 
 
 

 

 
 
 
 

FELIPE RAMOS PINHEIRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE FORMAÇÃO DO BIOFILME DE ESTIRPES 

DE Staphylococcus aureus RESISTENTE A METICILINA CIRCULANTES EM 

AMBIENTE HOSPITALAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niterói, RJ 

2020 



ii 

 

FELIPE RAMOS PINHEIRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE FORMAÇÃO DO BIOFILME DE ESTIRPES 

DE Staphylococcus aureus RESISTENTE A METICILINA CIRCULANTES EM 

AMBIENTE HOSPITALAR 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                   Dissertação apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Microbiologia e 
Parasitologia Aplicadas do Instituto 
Biomédico da Universidade Federal 
Fluminense como requisito parcial à 
obtenção do título de Mestre. 

 
 

Área de Concentração: Bacteriologia  

 

 

Orientador: Prof. Fábio Aguiar Alves 

Coorientadora: Drª. Renata Freire Alves Pereira 

 

 

 

 
 

 

 

 

Niterói, RJ 

2020 



Ficha catalográfica automática - SDC/BIB
Gerada com informações fornecidas pelo autor

Bibliotecário responsável: Sandra Lopes Coelho - CRB7/3389

P654a Pinheiro, Felipe Ramos
  Avaliação da capacidade de formação do biofilme de
estirpes de Staphylococcus aureus resistente a meticilina
circulantes em ambiente hospitalar / Felipe Ramos Pinheiro ;
Fábio Aguiar Alves, orientador ; Renata Renata Freire Alves
Pereira, coorientadora. Niterói, 2020.
  84 p. : il.

  Dissertação (mestrado)-Universidade Federal Fluminense,
Niterói, 2020.

DOI: http://dx.doi.org/10.22409/PPGMPA.2020.m.05829633701

  1. Microbiologia. 2. Staphylococcus aureus. 3. Infecções
hospitalares. 4. Biofilme. 5. Produção intelectual. I.
Aguiar Alves, Fábio, orientador. II. Renata Freire Alves
Pereira, Renata, coorientadora. III. Universidade Federal
Fluminense. Instituto Biomédico. IV. Título.

                                      CDD -



iii 

 

FELIPE RAMOS PINHEIRO 
 
 
 
AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE FORMAÇÃO DO BIOFILME DE ESTIRPES 

DE Staphylococcus aureus RESISTENTE A METICILINA CIRCULANTES EM 

AMBIENTE HOSPITALAR 

 
 
                                                                   Dissertação apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Microbiologia e 
Parasitologia Aplicadas do Instituto 
Biomédico da Universidade Federal 
Fluminense como requisito parcial à 
obtenção do título de Mestre. 

 
 

Área de Concentração: Bacteriologia 
 

 

 
Aprovada em: ___ de __________ de 2020. 

 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 

__________________________________________________________________ 

Prof. Bruno de Araújo Penna (UFF) 
 

__________________________________________________________________ 

Prof. Helvécio Cardoso Póvoa (UFF) 
 

__________________________________________________________________ 

Prof.ª Daniela Sachs (UNIFEI) 
 
 
 

 

 

 

Niterói, RJ 

2020 



iv 

 

Agradecimentos 

 

Agradeço primeiramente a Deus pelo dom da vida e por me servir de 

amparo nos tempos mais difíceis mesmo quando minha fé se abalou. 

À Universidade Federal Fluminense minha Alma Matter, que me 

acompanha desde meus primeiros passos no ensino superior e me  transformou no 

profissional e aspirante a acadêmico que sou hoje, por todos os bons e maus 

momentos vividos, amizades construídas, que acredito terem sidos fundamentais 

para me transformar na pessoa que sou hoje. 

Aos meus orientadores Fábio e Renata por acreditarem num aluno 

desconhecido e extremamente tagarela trazido ao laboratório. Obrigado Renata 

pelo seu voto de confiança e boas conversas, em especial os conselhos e puxões 

de orelha. Ao Professor Fábio o meu muito obrigado pela orientação não só 

acadêmica, mas também nos conselhos que carrego para toda a vida, obrigado por 

me mostrar como é ser um profissional, me inspirar, me fazer seguir em frente e 

compreender o momento difícil que passei durante a escrita deste trabalho. Não há 

palavras para definir o quão importante foi sua orientação e amizade. 

Aos meus pais e irmã pelo exemplo de caráter e perseverança passado 

desde o berço, pelos sacrifícios feitos para eu poder chegar até aqui. Obrigado pelos 

conselhos, conversas infinitas ao telefone, por não terem me deixado desistir e por 

sempre estarem presentes em todos os momentos. 

À Professora Daniela Sachs e a Tainara por terem dispostos do seu 

tempo e do seu laboratório para a realização deste trabalho, sem a ajuda de vocês 

nada disso seria possível. 

A toda equipe de laboratório Amanda, Bia, Julia, Lialyz, Letícia, Lethícia 

e Regina, pela ajuda na realização dos experimentos, dicas nas apresentações, 

pôsteres e companhia (ao longo deste período) durante todo esse tempo. 

À Rafaela, por ter me encontrado e aceitado em sua vida, ter segurado 

uns dos momentos mais difíceis que passei sempre com palavras de incentivo e 

apoio para me fazer seguir em frente, te amo! 



v 

 

À minha turma de pós-graduação pelas boas risadas, experiências 

trocadas, por serem um ponto de apoio neste momento extenuante, que todos 

vamos sobreviver. 

Aos meus afilhados Davi e Mateus por ser um raio de luz e me 

arrancarem sorrisos sempre que os vejo. 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, pelo 

suporte financeiro. 

Aos amigos pelo suporte emocional e por serem minha válvula de escape 

sempre que a tenção se tornava grande demais. 

E a todos que contribuíram direta ou indiretamente para a realização 

desse trabalho o meu muito obrigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ciência não é perfeita. Com frequência é mal utilizada. Não é mais que uma 

ferramenta, mas, ainda assim, é a melhor ferramenta que temos. Se autocorrige, 

sempre está evoluindo e pode se aplicar a tudo. Com esta ferramenta 

conquistamos o impossível.  

Carl Sagan 



vii 

 

RESUMO 

 

As infecções relacionadas a assistência em saúde (IRAS) se caracterizam como 

evento adverso mais frequente nos serviços de saúde em todo o mundo, levando à 

mortalidade significativa e a perdas financeiras. Os biofilmes bacterianos podem 

aumentar a resistência a antimicrobianos em até 1.000 vezes, elevando os custos 

do tratamento e a mortalidade. Staphylococcus aureus vem se destacando nas 

últimas décadas como um patógeno com notável virulência, incluindo a capacidade 

de formar biofilme, e adquirir resistência. Dado os riscos associados a surtos 

envolvendo esse agente, é importante investigar se seu perfil genético pode, de 

alguma forma, influenciar sua capacidade de formar biofilme, para que estratégias 

de controle possam ser elaboradas. No total, 94 amostras de origem hospitalar 

foram selecionadas para o presente estudo, por terem perfis de virulência e 

resistência bem caracterizados e diversos. As amostras foram submetidas ao teste 

de força de biofilme por dois protocolos distintos, o primeiro protocolo consiste em 

um cultivo prévio das amostras em caldo BHI suplementado com 1% de glicose por 

24 h 36 ºC e em seguida aplicados em placas de poliestireno na diluição de 1:100. 

O segundo protocolo a incubação prévia é substituído por um inóculo de turbidez 

equivalente a 0,5 na escala McFarland com imediata aplicação na placa na diluição 

(1:10).   Com adição de captação da imagem da estirpe selvagem, HU25, para fins 

comparativos, por se tratar de uma estirpe forte formadora de biofilme. Foram 

realizados teste de qui-quadrado para correlação entre o biofilme formado e as 

características de grupo como sitio de isolamento, teste t de uma via para avaliar a 

influência de da formação do biofilme em uma característica específica (ACME, 

PVL), ANOVA associado ao teste Turkey e teste t não paramétrico  para contagem 

de unidades formadoras de colônias. Nos ensaios de formação de biofilme, 48 

(51%) foram classificadas como fortes formadoras, 27 (29%) com moderada 

capacidade e 19 (20%) como fracas formadoras. Nenhuma amostra foi classificada 

como não formadora de biofilme. Nove (9,57%) das 94 estirpes foram selecionadas 

para o MEV. Todas as fracas formadoras e duas fortes formadoras apresentaram 

baixa densidade celular. Duas estirpes apresentaram sinais de lesões celulares 

deixando as células bacterianas com aspecto de hemácias. Foi possível observar a 
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presença de microcanais comunicantes nas microscopias de estirpes com alta 

densidade de células. As análises do perfil genético comparadas com a capacidade 

de formação do biofilme mostraram uma relação estatisticamente relevante entre a 

presença do gene ACME e do cassete SCCmecII com as estirpes classificadas 

como fortes formadoras de biofilme. 

 

Palavras chave: Biofilme, Staphylococcus aureus, infecções hospitalares  
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ABSTRACT 

 

Healthcare-associated infections are the most frequent adverse events associated 

with healthcare worldwide, leading to significant mortality and financial losses. 

Bacterial biofilms can increase antimicrobial resistance by up to 1,000 times, 

increasing treatment costs and mortality. In recent decades, Staphylococcus aureus 

has been prominent as a pathogen with remarkable virulence, including the ability to 

form biofilm, and acquired resistance. Given the risks associated with outbreaks 

involving this agent, it is important to investigate whether its genetic profile can 

somehow influence its ability to form biofilm, so that strategies to control S. aureus 

infections can be implemented. Ninety-four well-characterized isolates, with diverse 

virulence and resistance profiles, were analyzed. Isolates were subjected to the 

biofilm strength test, comparing two protocols. The first protocol consists of a 

previous cultivation of samples in BHI broth supplemented with 1% glucose for 24 h 

at 36 ºC and then applied to polystyrene 96-well plates at a dilution of 1:100. The 

second protocol for previous incubation is replaced by an inoculum of turbidity 

equivalent to 0.5 on the McFarland scale with immediate application to the 96-well 

plate at 1:10 dilution. Structure of the biofilm was observed by scanning electron 

microscopy (SEM) in selected samples according to its epidemiological profile 

(SCCmec and spa typing). In addition, HU25, a well-known strong biofilm-forming 

strain has been used for comparative purposes. Chi-square test was used for 

correlation between the formed biofilm and group characteristics, as well as one 

sample t-Student test to evaluate the influence of biofilm formation on a specific 

characteristic (ACME, PVL). ANOVA associated with Turkey’s test and non-

parametric t test were used for colony forming units (CFU) measurement. Forty-nine 

(51%) isolates were classified as strong former, 27 (29%) isolates as moderate 

former and 19 (20%) isolates as weak former. Nine (9.57%) of the 94 strains were 

selected for SEM. Two weak formers and two strong formers presented a low cell 

density. Two strains presented cell surface lesions, like red blood cells.  It was 

possible to observe the presence of communicating microchannels in all strains with 

a high cell density. The analyses of the genetic profile compared with the biofilm 
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formation capacity show statistical correlation between the ACME gene and the 

SCCmecII with strains classified as strong biofilm former. 

  

Keywords: Biofilm, Staphylococcus aureus, Healthcare-associated infections 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) constituem-se 

como um dos eventos adversos mais frequentes nos serviços de saúde em todo o 

mundo e, por consequência, elevam significativamente as taxas de mortalidade e 

as perdas financeiras. De cada 100 pacientes hospitalizados, sete, em países 

desenvolvidos, e 10 em países em desenvolvimento vão adquirir pelo menos uma 

infecção associada aos cuidados com a saúde. A carga endêmica dessas infecções 

também é significativamente maior em pacientes admitidos em centros de terapia 

intensiva (CTIs) e em recém-nascidos (WHO, 2014). De acordo com os critérios da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), um programa para a prevenção e controle 

de IRAS deve definir quatro metas, sendo uma delas o estabelecimento de 

mecanismos de controle sobre a resistência microbiana em serviços de saúde 

(ANVISA, 2016).   

Um dos artifícios de virulência, que também contribui para a resistência, 

utilizados por esses patógenos é a capacidade de formação de biofilmes, que são 

definidos como uma comunidade complexa e estruturada de microrganismos 

rodeados por uma matriz extracelular de polissacarídeos aderidos uns aos outros e 

a uma superfície (COSTERTON et al., 1995). As bactérias nos biofilmes podem 

resistir aos antimicrobianos em concentrações até 1.000 vezes maiores do que as 

que são ativas na mesma bactéria no estado planctônico (CERI et al., 1999). As 

superfícies nas quais os biofilmes se aderem podem ser bióticas ou abióticas, tais 

como células e tecidos, fibra de aço, poliestireno ou vidro ou até mesmo podem ser 

formados na superfície da água (DAVEY; O’TOOLE, 2000; LI, 2018; OTTO, 2013b, 

2018).  

 

1.1 Staphylococcus aureus 

 

O gênero Staphylococcus foi descrito pela primeira vez por Robert Koch, 

em 1880, em um ferimento purulento e o médico escocês Alexander Oston nomeou 

o gênero usando a palavra grega “Staphyllos”, que significa cachos, por estas 

lembrarem a aparência de cachos de uva quando observadas ao microscópio. 
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(ROSENBACH, 1884). Já em 1884, Rosenbach descreveu Staphylococcus aureus 

como pertencente à família Micrococcaceae, tendo sido posteriormente 

reclassificada para a família Staphylococcaceae (SKERMAN et. al., 1980). 

Staphylococcus aureus são cocos Gram positivos, catalase positivos, 

imóveis, não esporulados, anaeróbios facultativos, medindo de 0,5 a 1,5µm, além 

de fermentarem o manitol e tolerarem altas concentrações de cloreto de sódio 

(NaCl) (SANTOS et al., 2007; KATEETE et al., 2010). São microrganismos sem 

grandes necessidades nutricionais, crescendo em meios de cultura simples; suas 

colônias têm aspecto arredondado, brilhante com coloração variando de branco ao 

amarelo. A capacidade de fermentar o manitol e a tolerância a concentrações 

elevadas de NaCl são usadas para a identificação da espécie por meio do cultivo 

em ágar manitol salgado, além dos testes da catalase e coagulase (SANTOS et al., 

2007).  

 

1.1.1 Relevância clínica e epidemiológica 

 

Staphylococcus aureus é um microrganismo altamente virulento que 

desempenha ao mesmo tempo o papel de comensal e patógeno em humanos, 

sendo mais comumente encontrado nas narinas anteriores. Estima-se que 30% da 

população mundial seja colonizada por esse patógeno e que 25 a 50% das 

infecções clínicas sejam atribuídas a S. aureus resistentes a meticilina (MRSA) 

(TONG et al., 2015; OLIVEIRA et. al., 2018; TAGLIAFERRI et  al., 2019;). 

Trata-se de um patógeno oportunista e altamente virulento capaz de 

causar desde infecções de tecidos moles, foliculite, intoxicações alimentares, 

fasciíte necrosante, infecções relacionadas a dispositivos médicos, endocardite 

infecciosa, bacteremia, entre outros, podendo levar ao óbito (TONG et al., 2015; 

OLIVEIRA et al., 2018; LIANG et al., 2019) 

Sua principal forma de transmissão se dá por contato pessoa a pessoa, 

podendo ocorrer também através de dispositivos médicos invasivos como cateteres 

ou pelo contato de profissionais da saúde com pacientes colonizados ou doentes. 

Dessa forma, sem os cuidados de higiene devidos, acabam se tornando fontes de 
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transmissão dentro do ambiente hospitalar (SANTOS et al., 2007; ALVAREZ et al., 

2010;).  

Nas últimas décadas, S. aureus vem ganhando destaque por sua alta 

adaptabilidade, aquisição de genes de resistência a antimicrobianos e capacidade 

de formação de biofilme, tanto em tecidos vivos quanto em dispositivos médicos e 

outras superfícies abióticas (MARTINS; DE SOUZA DA CUNHA, 2012; OTTO, 

2018). A OMS classificou as estirpes  de S. aureus resistentes a meticilina (MRSA) 

e vancomicina (VRSA) como patógenos de alta prioridade no esforço global para o 

desenvolvimento de novos fármacos no combate a esse agente, dado os riscos 

associados a infecções causadas por ele e sua capacidade de adquirir resistência 

(WHO, 2017). 

Diante desse panorama, algumas estratégias vêm sendo tomadas para 

minimizar o número de casos de transmissão em ambiente hospitalar e na 

comunidade (ALVAREZ et al., 2010). Medidas incluem implementação de um 

programa de controle de infecções hospitalares, uso racional de antimicrobianos e 

controle de distribuição para a população, instrução dos profissionais de saúde com 

protocolos rígidos de higiene pessoal, incluindo a lavagem de mãos, atendimento a 

pacientes internados e da comunidade. Estas medidas visam minimizar a 

disseminação deste e de outros patógenos, associados a uma vigilância 

epidemiológica ativa que notifique todos os casos suspeitos e que promova 

treinamentos constantes e programas de conscientização para profissionais de 

saúde e da comunidade em geral (ALVAREZ et al., 2010; CORREAL et al., 2013). 

Inicialmente, essas infecções com estirpes multirresistentes eram 

restritas ao ambiente hospitalar, tendo como principais fatores de risco o uso 

prolongado de dispositivos médicos, tempo prolongado de internação e uso 

contínuo de antibióticos de amplo espectro, porém se observam com maior 

frequência estirpes multirresistente em ambiente comunitário.  (CARVALHO et al., 

2010; STRYJEWSKI; COREY, 2014).  
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1.2 Resistência a antimicrobianos 

 

Nos períodos anteriores a era dos antimicrobianos, qualquer infecção 

invasiva era potencialmente fatal, até que em 1930 uma sulfonamida, a 

sulfanilamida, foi introduzida no tratamento dessas infecções, melhorando 

significativamente o prognóstico dos pacientes (SANTOS et al., 2007). 

Diversos fatores são determinantes para a aquisição de resistência aos 

antimicrobianos, como mutações pontuais como o principal fator intrínseco e a 

transferência horizontal do gene de resistência entre as bactérias por transposons, 

integrons ou plasmídeos. Estes têm sido postulados como alguns dos fatores 

extrínsecos de maior relevância na dinâmica de aquisição de resistência a novas 

drogas (SARAVANAN; RAVEENDARAN, 2013). Mutações pontuais na maioria dos 

casos atuam modificando os receptores ou sítios de ação dos antimicrobianos. Por 

outro lado, muitos mecanismos de resistência que inativam ou destroem os 

antimicrobianos, impedindo sua ação, são adquiridos por transferência horizontal 

de genes entre bactérias (SANTOS et al., 2007). 

Segundo a OMS, o uso inadequado de antimicrobianos em humanos e 

animais vem sendo considerado a principal causa do aumento da incidência de 

patógenos resistentes aos antimicrobianos em hospitais e na comunidade. Tanto o 

uso equivocado quanto a interrupção ou a não adesão ao tratamento são fatores 

determinantes na emergência da resistência entre os microrganismos. No Brasil, 

esse problema é agravado pela facilidade de aquisição de antimicrobianos 

(SARAVANAN; RAVEENDARAN, 2013; STRYJEWSKI; COREY, 2014).  

 

1.2.1 Resistência a penicilinas 

 

Pouco tempo após a introdução das sulfonamidas, surgiram as primeiras 

estirpes resistentes a este agente antimicrobiano, sendo necessário o 

desenvolvimento de novas drogas capazes de combater a crescente ameaça 

desses microrganismos. Em estudo realizado no Hospital da Cidade de Boston, a 

mortalidade dos pacientes com bacteremias causadas por S. aureus chegou a 
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alarmantes 80% no início dos anos 1940, período anterior à introdução das 

penicilinas (SKINNER; KEEFER, 1941).  

Em um curto período após a introdução do primeiro antibiótico, a 

penicilina, no tratamento de bacteremias, as primeiras estirpes resistentes às 

penicilinas foram identificadas por Rammelkamp e Maxon (1942). Essa resistência 

se devia a hidrólise e inativação do anel β-lactâmico por uma penicilinase, uma 

enzima do tipo β-lactamase (CRAFT et al., 2019). 

1.3.2 Resistência a meticilina e o surgimento de MRSA 

 

Uma nova penicilina semissintética, chamada de meticilina, foi 

introduzida no mercado no ano de 1960, com o nome comercial de “Celbenin” pela 

Beecham Research Laboratories, com a promessa de combater as estirpes 

resistentes as penicilinas naturais. Contudo, menos de um ano após o seu 

lançamento comercial, a primeira cepa resistente a esta nova droga foi identificada 

em um hospital no Reino Unido (JEVONS, 1961). 

A resistência a penicilinas semissintéticas se dá pela presença do gene 

mecA, que modifica a proteína ligadora de penicilina (PBP) para uma variante 

conhecida como PBP2a, que apresenta uma afinidade reduzida pelos β-lactâmicos 

sem perda de função metabólica (CRAFT et al., 2019). O gene mecA está inserido 

no elemento genético móvel conhecido como cassete cromossômico estafilocócico 

mec (SCCmec) e foi sequenciada pela primeira vez por Song et al. (1987). Acredita-

se que a aquisição do gene se deu por transferência horizontal entre uma cepa de 

Staphylococcus coagulase negativo e outra de S. aureus sensível a meticilina 

(MSSA), gerando assim as primeiras estirpes MRSA (WIELDERS et al., 2001). 

As PBPs são proteínas que atuam na biossíntese de peptideoglicano, 

catalisando a ligação entre os açúcares da mesma camada (transglicosilação) e a 

ligação cruzada entre os peptídeos (transpeptidação) das camadas adjacentes. As 

estirpes MRSA, por sua vez, apresentam uma modificação nessa proteína com 

afinidade reduzida pelos β-lactâmicos, denominada de PBP2a, que confere um 

amplo espectro de resistência incluindo as penicilinas, cefalosporinas e 

carbapenêmicos. Todas essas classes de antimicrobianos são inativos contra 
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estirpes que expressam essa proteína (RITO, 2008; FIGUEIREDO et al., 2014; 

CRAFT et al., 2019). 

1.3.3 Cassete cromossômico estafilocócico mec (SCCmec). 

 

A resistência a meticilina em S. aureus é conferida pelo gene mecA que, 

como dito anteriormente, está inserido em uma ilha genômica conhecida como 

SCCmec, composto dentre outros por genes de incisão e excisão do complexo ccr, 

responsáveis por sua mobilidade (MARTINS; DE SOUZA DA CUNHA, 2012; 

STOJANOV et. al., 2015). Porém ainda é pouco claro como ocorre esse processo 

de inserção e excisão do cassete mec. Um estudo de Stojanov et al. (2015) tentou 

elucidar parte desse mecanismo (STOJANOV et al. 2015) (Figura 1). 

 

 

Até o momento, foram identificados 13 diferentes cassetes mec como 

mostra a Figura 2 (BAIG et al., 2018). Cada cassete carrega diferentes genes que 

Figura 1 Esquema mostrando a excisão do cassete mec evidenciando a função dos 
genes reguladores ccr. 

(a)  SCCmec integrado ao cromossomo bacteriano; (b) SCCmec circular removido do cromossomo; (c) cromossomo religado 

após a excisão. DNA cromossomal é mostrado em amarelo; SCCmec em azul escuro. Localização dos primers usados na qPCR 

mostrados nas setas e os amplicons estão destacados em azul claro. qControl amplicon foi usado para determinar o número de 

cromossomos no ensaio, enquanto qEx e qCirc detectam especificamente a excisão e o SCCmec circular, respectivamente. 

Figura 1: Esquema mostra a excisão do cassete mec, no cromossomo principal de uma estirpe MRSA, levando a 
perda da resistência a meticilina. Transformando a estirpe MRSA em MSSA. Adaptado de Stojanov et al. (2015). 
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conferem resistência a múltiplos antimicrobianos como -lactâmicos, macrolídeos, 

estreptograminas, lincosaminas, aminoglicosídeos, tetraciclina e a metais pesados. 

É importante ressaltar que essa resistência está intimamente ligada ao tamanho do 

cassete cromossômico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Fatores de virulência 

 

 

 

 

 

Figura 2 Diagrama apresentando os diferentes tipos de SCCmec. 

Tipo I (1B) 

Tipo II (2A) 

Tipo III (3A) 

Tipo IV (2B) 

Tipo V (5C2) 

Tipo VI (4B) 

Tipo VII (5C1) 

Tipo VIII (4A) 

Tipo XI (1C2) 

Tipo X (7C1) 

Tipo XI (8E) 

Tipo XII (9C2) 

Tipo XIII (9A) 

Diagrama apresentando os SCCmec e suas principais diferenças genotípicas. Adaptado de Baig et 
al. (2018). 
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As principais patogenias causadas por estirpes de MRSA ocorrem 

principalmente pela invasão do tecido de continuidade do hospedeiro (pele e 

mucosas), por bacteremia primária ou pela produção de fatores de virulência; esses 

últimos são elementos chave para o estabelecimento e proliferação da infecção 

(SANTOS et al., 2007; HILL; IMAI, 2016). Após a invasão do hospedeiro pela célula 

bacteriana, a permanência do patógeno irá depender de um complexo mecanismo 

envolvendo fatores de virulência, resposta imune do hospedeiro, produção de 

toxinas e fatores ambientais, proteínas de superfície envolvidas na proliferação 

celular (HILL; IMAI, 2016). 

O início da invasão de S. aureus ocorre pela sua aderência à pele ou à 

mucosa, regulada principalmente pelos componentes de superfície microbiana que 

reconhecem moléculas de matriz adesivas (MSCRAMMS, do inglês Microbial 

Surface Components Recognizing Adhesive Matrix Molecules), pela produção de 

proteínas ligadoras de fibrinogênio, fibronectina, colágeno ou da enzima coagulase. 

Após o sucesso na adesão, S. aureus rompe o tecido de continuidade invadindo o 

epitélio e dando início invasão do hospedeiro, porém sua permanência irá depender 

de sua capacidade de se ocultar ou de se defender do sistema imune do hospedeiro 

e captar nutrientes (HILL; IMAI, 2016). 

Em última instância, S. aureus pode produzir enzimas e toxinas, 

responsáveis por induzir uma resposta hiperimune no hospedeiro, levando a 

manifestações clínicas e grande grau de complexidade e severidade 

potencialmente fatais (SANTOS et al., 2007). 

 

1.3 Elemento Móvel Catabólico da Arginina  

 
O gene ACME do inglês Arginine Catabolic Mobile Elemente é uma 

ilha genômica de aproximadamente 33kb que esta inserido no gene orfX adjacente 

ao SCCmecIVa (ELLINGTON et al., 2008; ALONZO; TORRES, 2013). O gene 

encoda dois principais clusters o gene arc e opp3. Foi identificado pela primeira vez 

em estirpes USA 300 por Diep et al., (2006), porém, com o passar do tempo foi 

detectado em outras linhagens de MRSA e em outras espécies como 

Staphylococcus epidermidis e Staphylococcus pseudintermedius (YANG et al., 

2017; MCMANUS et al., 2019). 
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O cluster arc encoda um mecanismo completo para a desaminação 

da arginina, convertendo L-arginina em dióxido de carbono, ATP e amônia. Esse 

mecanismo consegue neutralizar o pH do suor, tornando a pele mais adequada ao 

desenvolvimento de S. aureus, facilitando sua instalação e crescimento (DIEP et al., 

2006, 2008). (Figura 3) 

 

Figura 3: Esquema simplificado do funcionamento do cluster arc na invasão do epit 

élio. 

 

Por outro lado, o gene ACME também encoda o cluster opp3, um 

oligopeptídeos, com diversas funções bacterianas, como absorção de nutrientes 

peptídicos, quorum sensing, transporte de feromônios, ligação com componentes 

serosos e expressão de fatores de virulência entre outros (DIEP et al., 2006). 

Até o presente momento são descritos seis tipos diferentes de gene 

ACME, sendo os mais comummente encontrados em S. aureus os tipos I, II e III. 

Sua classificação é dada pela combinação dos clusters acr e app3. (MCMANUS et 

al., 2019). Porém recentemente foi detectado um terceiro cluster o kpb que carreia 

Esquema mostrando a atuação do cluster arc na alteração do pH da pele. (A) colonização inicial – redução do pH 
como medida protetiva – atuação gene arc na conversão de L-arginina em L-ornitina com produção de amônia 
(NH4). (B) Início da fase inflamatória aguda, início da ação de macrófagos para a produção de oxido nítrico (NO) 
através da L-arginina, S. aureus consome a L-arginina reduzindo a produção de NO. (C) Na fase crônica ocorre 
a liberação de poliaminas, importantes na cicatrização. S. aureus continua a depletar L-arginina reduzindo a 
toxicidade do meio. Adaptado de Alonzo e Torres (2013). 
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um transportador de potássio apenas em S. epidermidis da cavidade oral, 

contribuindo para o desenvolvimento e disseminação desse microrganismo.  

Em estudo de bacteremia em coelhos conduzindo por Diep et al. (2008), 

ao se remover o SCCmec não foi observada alteração na virulência das estirpes 

estudas, porém ao se remover o gene ACME, foi observada uma redução na 

patogenicidade das estirpes. Esse resultado é sugestivo que a virulência 

aumentada da estirpe estudada está ligada a presença do gene ACME e não ao 

SCCmec. 

 

1.4 Leucocidina de Panton-Valentine 

 

A leucocidina de Panton-Valentine (PVL) é uma citotoxina formada por 

duas exoproteinas: lukS-PV e lukF-PV, genes co-transcritos carreados por um 

bacteriófago integrado ao cromossomo principal de S. aureus. As exoproteínas 

atuam sinergicamente nas membranas celulares, auxiliando na abertura de poros e 

estão presentes em aproximadamente 5% de S. aureus. (DENIS et al., 2005; 

SAEED et al., 2018; ASTLEY et al., 2019). 

Os principais alvos da PVL são os leucócitos polimorfonucleares, 

monócitos e macrófagos. A toxina se liga nos receptores do sistema complemento 

da membrana celular, induzindo a formação de poros e o extravasamento do 

conteúdo celular, levando a liberação de citocinas pró-inflamatórias. (SAEED et al., 

2018) (Figura 4). Em altas concentrações a PVL, leva a lise celular e em doses 

menores induz a apoptose, sendo ao mesmo tempo um mecanismo de defesa e de 

permanência de S. aureus no organismo. 
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Figura 4: Esquema da formação do poro na superfície celular pela ação da PVL. 

 

 

 

1.5 Alfa Hemolisina  

 

A importância da α-hemolisina na patogênese humana e animal é conhecida 

a quase um século, devido principalmente, a um acidente ocorrido na Austrália em 

1928. Nesse incidente 21 crianças ficaram seriamente doentes devido a uma 

contaminação em um lote de vacinas, levando 12 delas a óbito. Durante a 

investigação foi apurado que que se tratava de uma substância hemolítica, 

causadora dermonecrose e letal quando injetada em coelhos. (BURNET, 1929; 

SEILIE; WARDENBURG, 2017). 

Trata-se de uma toxina hidrossolúvel, secretada por 95-100% das estirpes 

de S. aureus, capaz de se ligar a membrana plasmática do hospedeiro formando 

um poro na forma de um barril (β-barril). Os poros se formam através da ligação 

monômeros que se ligam a superfície da célula formando um heptâmero. O poro 

formado funciona como um canal iônico efluxo de íons K+ e influxo de íons Ca2+ e 

Na+, levando a lise celular (SEILIE; WARDENBURG, 2017; ASTLEY et al., 2019) 

(Imagem 5). 

 

 

 

Esquema simplificado da formação do poro na superfície celular, através das ligações das exoproteinas, lukS-
PV e lukF-PV, formando um polímero (octâmero), ocasionando o extravasamento do condeudo celular. 
Adaptado de Seilie e Wardenburg (2017). 
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Figura 5: Esquema da formação do poro na superfície celular pela ação da α-

hemolisina. 

 

 

 

A alfa-hemolisina vem sendo estuda atualmente para entender seu papel na 

patogênese de diversas doenças como: infecções no sistema nervoso central, 

endocardites, sepses, infecções oculares, infecções de pele e tecidos moles entre 

outras patogenias. (ASTLEY et al., 2019; GUO et al., 2019). 

 

1.6 Biofilmes 

 

Nos diferentes ambientes, onde há escassez de nutrientes e por diversos 

fatores intrínsecos e extrínsecos, bactérias formam agregados multicelulares 

conhecidos como biofilmes. Para a formação do biofilme, bactérias produzem uma 

matriz extracelular composta por carboidratos, proteínas e/ou DNA extracelular. 

Essa estrutura viscosa facilita a sobrevivência em ambientes hostis. Além da maior 

aderência conferida pela matriz extracelular, o biofilme confere as bactérias uma 

maior resistência ao sistema imune e a antimicrobianos (MOORMEIER; BAYLES, 

2017; OTTO, 2018). 

O processo de formação do biofilme pode ser dividido em três etapas: 

adesão primária, desenvolvimento do biofilme e o desprendimento das células 

bacterianas (LI, 2018), como pode ser observado na Figura 3. 

Esquema simplificado da formação do poro na superfície celular, através das ligações dos monomeros de hla. Liberação 
do monomero; ligação a membrana celular; início da polimerização; formação do poro em forma de β-barril, com sete 
monômeros. Seilie e Wardenburg (2017). 
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Figura 6: Etapas de formação do biofilme 

 

O processo tem início com a adesão primária do microrganismo a alguma 

superfície no hospedeiro (biótica ou abiótica) onde há a formação de substâncias 

extracelulares poliméricas (EPS). Esta adesão é facilitada pela expressão das 

MSCRAMMs, que podem se ligar a diferentes fatores da matriz extracelular, tais 

como elastina, fibronectina A e B, laminina, colágeno, fibrinogênio e fatores 

aglutinantes (STEPANOVIĆ et al., 2001; ATSHAN et al., 2012). 

A segunda etapa é a proliferação celular com formação de microcolônias, 

e início da integração metabólica dos microrganismos. Essa fase é marcada pelo 

amadurecimento e desenvolvimento do biofilme. Só então o chamado biofilme 

maduro é formado. Há um mecanismo de sinalização entre as células, conhecido 

como quorum sensing (QS). Essa sinalização leva a uma maior expressão gênica, 

estimulando a produção de EPS e formação de microcanais, que funcionam como 

uma espécie de sistema circulatório rudimentar, permitindo a entrada de nutrientes 

e excreção de metabólitos. Após a formação da arquitetura tridimensional complexa 

do biofilme, as células ou microcolônias podem se desprender e dispersar, aderir a 

outra parte da superfície ou causar infecção em outros locais do organismo (LI, 

2018; OTTO, 2018). 

Além desse complexo mecanismo para a formação dos biofilmes de S. 

aureus, estes podem apresentar diversos fenótipos, variando os substratos 

Figura 6: Esquema apresentando as etapas de formação do biofilme. Adaptado de Otto, 2013a. 
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envolvidos, tamanho, robustez e composição. Por exemplo, os biofilmes mais 

estudados em S. aureus são os formados pela poli-N-acetilglucosamina 

(PNAG)/adesinas intercelulares polissacarídicas (PIA), apresentando a conhecida 

forma de cogumelo e podendo atingir diversas camadas de células. Além dos 

biofilmes polissacarídicos, eles podem ser de natureza proteica, associada a DNA 

extracelular (eDNA), formada pela ação das coagulases (fator Clumping), com a 

presença das proteínas ligadoras de  fibronectinas (fnBA e fnBB) e também pelas 

PMS modulinas solúveis em fenol (PMSs), formando um substrato amiloide através 

de substâncias agregativas, como mostra a Figura 4 (ZAPOTOCZNA; O’NEILL; 

O’GARA, 2016). 

 

Figura 7: Morfologia dos biofilmes formados por S. aureus. 

 

Portanto, saber se existe alguma correlação entre o perfil clonal dos 

diversos patógenos, em especial S. aureus, com a capacidade de formação de 

biofilme, pode se tornar uma ferramenta eficaz no entendimento e no controle das 

infecções nosocomiais, minimizando o tempo e os custos das internações e o uso 

de antimicrobianos. 

 

Figura 4: Morfologia do biofilme de S. aureus. Adaptado de Zapotoczna M, O’Neill E, O'Gara JP (2016). 
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2. Objetivos 
 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a capacidade de formação de biofilmes entre amostras de 

Staphylococcus aureus associadas a doença e colonização oriundas de pacientes 

hospitalizados e comparar a intensidade dos biofilmes com o respectivo perfil 

genético. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

a) Definir e classificar a capacidade de formação de biofilme de 94 

amostras de S. aureus empregando dois protocolos distintos;  

b) Comparar as amostras classificadas de acordo com seu potencial 

de formação de biofilme, seu perfil genotípico e os sítios anatômicos 

dos quais as amostras foram coletadas;  

c) Identificar se existem diferenças morfológicas significativas, por 

microscopia eletrônica de varredura, em amostras de colonização 

com diferentes potenciais de formação de biofilme selecionadas 

pelo seu perfil genotípico. 
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3. Material e Métodos 
 

O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense /FM /UFF 

/HU sob o parecer 983.145, relatado no dia 06/03/2015. CAAE: 

26823614.2.0000.5243. 

 

3.1 Obtenção e origem das Amostras 

 

As amostras utilizadas no presente estudo são oriundas do Hospital 

Santa Martha, coletadas entre março de 2013 e dezembro de 2015 em um   estudo 

epidemiológico realizado por Machado (2017), em que foram realizadas análises 

fenotípicas e genotípicas. As amostras bacterianas encontram-se armazenadas no 

Laboratório de Epidemiologia Molecular e Bacteriologia (LEMB/LURA/UFF) em 

criotubos contendo caldo de infusão de cérebro e coração (BHI; Oxoid Ltd., 

Basingstoke, Hampshire-England) suplementados com 10% de glicerol e guardadas 

em ultrafreezer -80°C (New Brunswick Scientific, Edison, Nova Jersey, EUA). 

 

3.2 Critério de inclusão das amostras 

  

Foram incluídas no estudo, 94 amostras que apresentaram perfil de 

identificação genotípica completa, incluindo a presença dos genes de formação de 

biofilme icaC e icaR, genes de virulência pvl, hla e ACME, spa typing, MLST e 

SCCmec. O sítio anatômico de isolamento e origem da amostra também foi levando 

em consideração para a seleção. (Tabelas 2-7). 

 

Tabela 1: Amostras de colonização SCCmecII selecionadas para o estudo. 
 

Nº da 
amostra 

Origem de 
Amostra 

Espécime 
Clínico 

SCCmec PVL Spa MLST 
ACME 
arcA 

ACME 
opp3AB 

SM 032 Colonização Swab nasal II - t539 ST5 - - 

SM 060 Colonização Swab nasal II - t895 ST5 - - 

SM 061 Colonização Swab nasal II - t539 ST5 + - 

SM 064 Colonização Swab nasal II - t539 ST5 - - 

SM 125 Colonização Swab nasal II - t539 ST5 + - 
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SM 150 Colonização Swab Nasal II - t539 ST5 + - 

SM 162 Colonização Swab nasal II - t067 ST5 - - 

SM 183 Colonização Swab nasal II - t067 ST5 - - 

SM 190 Colonização Swab nasal II - t266 ST45 - - 

SM 207 Colonização Swab nasal II - t539 ST5 + - 

SM 210 Colonização Swab nasal II - t002 ST5 - - 

SM 213 Colonização Swab nasal II - t002 ST5 - - 

SM 227 Colonização Swab nasal II - t002 ST5 - - 

 

Tabela 2: Amostras de colonização SCCmecIII selecionadas para o estudo. 

 

Nº da 

amostra 

Origem da 

Amostra 

Espécime 

Clínico 
SCCmec PVL Spa MLST 

ACME 

arcA 

ACME 

opp3AB 

SM 130-2 Colonização Swab nasal III - t037 ST239 + + 

 

Tabela 3: Amostras de colonização SCCmecIV selecionadas para o estudo. 

 

Nº da 
amostra 

Origem da 
Amostra 

Espécime 
Clínico 

SCCmec PVL Spa MLST 
ACME 
arcA 

ACME 
opp3AB 

SM 001 Colonização Swab nasal IV - t127 ST1 - - 

SM 013 Colonização Swab nasal IV - t002 ST5 - - 

SM 048 Colonização Swab nasal IV + t002 ST5 - - 

SM 062 Colonização Swab nasal IV - t318 ST30 - - 

SM 065 Colonização Swab nasal IV - t002 ST5 - - 

SM 066 Colonização Swab Nasal IV - t002 ST5 - - 

SM 069 Colonização Swab nasal IV - t002 ST5 - - 

SM 083 Colonização Swab nasal IV - t002 ST5 - - 

SM 087 Colonização Swab nasal IV - t002 ST5 - - 

SM 139 Colonização Swab nasal IV - t002 ST5 - - 

SM 147 Colonização Swab nasal IV - t311 ST5 - - 

SM 152 Colonização Swab nasal IV + t964 ST30 - - 

SM 155 Colonização Swab nasal IV - t964 ST30 - - 

SM 197 Colonização Swab nasal IV + t045 ST5 - - 

SM 202 Colonização Swab nasal IV - t359 ST97 - - 

SM 203 Colonização Swab nasal IV + t318 ST30 - - 

SM 204 Colonização Swab nasal IV + t359 ST97 - - 

SM 218 Colonização Swab nasal IV + t008 ST8 - - 

SM 224 Colonização Swab nasal IV - t002 ST5 - - 
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Tabela 4: Amostras de Infecção SCCmecII selecionadas para o estudo. 
 

Nº da 
amostra 

Origem da 
Amostra 

Espécime Clínico SCCmec PVL Spa MLST 
ACME 
arcA 

ACME 
opp3AB 

SM 003 Infecção Sangue II - t539 ST5 - - 

SM 007 Infecção Sangue II - t539 ST5 - - 

SM 010 Infecção Secreção traqueal II - t539 ST5 + - 

SM 011 Infecção Secreção traqueal II - t539 ST5 - - 

SM 012 Infecção Secreção traqueal II - t539 ST5 + - 

SM 014 Infecção Lavado bronco alveolar II - t539 ST5 + - 

SM 015 Infecção Secreção traqueal  II - t539 ST5 - - 

SM 016 Infecção Aspirado traqueal II - t004 ST45 - - 

SM 018 Infecção Secreção traqueal II - t539 ST5 - - 

SM 024 Infecção Secreção traqueal  II - t539 ST5 - - 

SM 025 Infecção Urina II - t539 ST5 + - 

SM 030 Infecção Secreção traqueal II - t539 ST5 + - 

SM 031 Infecção Lavado bronco alveolar II - t539 ST5 + - 

SM 037 Infecção Ponta de cateter  II - t922 ST1 - - 

SM 071 Infecção Urina II - t539 ST5 - - 

SM 081 Infecção Secreção traqueal II - t539 ST5 - - 

SM 082 Infecção Sangue II - t539 ST5 + - 

SM 105 Infecção Secreção de Glande II - t539 ST5 - - 

SM 108 Infecção Secreção traqueal II - t539 ST5 - - 

SM 110 Infecção Secreção traqueal II - t539 ST5 + - 

SM 111 Infecção Secreção traqueal II - t539 ST5 - - 

SM 134 Infecção Secreção traqueal II - t539 ST5 + - 

SM 142A Infecção Urina II - t539 ST5 - - 

SM 156 Infecção Secreção traqueal  II - t002 ST5 - - 

SM 157 Infecção Secreção traqueal  II - t539 ST5 - - 

SM 160 Infecção Secreção traqueal II - t002 ST5 - - 

SM 165 Infecção Secreção traqueal II - t002 ST5 - - 

SM 169 Infecção Sangue II - t539 ST5 + - 

SM 182 Infecção Secreção traqueal II - t539 ST5 - - 

SM 192 Infecção Secreção traqueal II - t539 ST5 + - 

SM 199 Infecção Sangue II - t539 ST5 + - 

SM 211 Infecção Sangue II - t002 ST5 - - 

SM 212 Infecção Urina II - t539 ST5 - - 

SM 214 Infecção Ponta de cateter II - t002 ST5 - - 

SM 216 Infecção Sangue II - t002 ST5 - - 

SM 221 Infecção Ponta de Cateter II - t002 ST5 - - 

SM 228 Infecção Urina II - t002 ST5 - - 

SM 229 Infecção Secreção traqueal II - t002 ST5 - - 
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Tabela 5: Amostras de Infecção SCCmecIII selecionadas para o estudo. 
 

Nº da 
amostra 

Origem da 
Amostra 

Espécime Clínico SCCmec PVL Spa MLST 
ACME 
arcA 

ACME 
opp3AB 

SM 090 Infecção Secreção traqueal  III + t037 ST239 - - 

SM 100 Infecção Secreção traqueal  III - t037 ST239 - - 

SM 104 Infecção Secreção traqueal III - t037 ST239 - - 

SM 106 Infecção Secreção traqueal III - t037 ST239 - - 

SM 112 Infecção Lavado bronco alveolar III - t037 ST239 - - 

SM 143B Infecção Secreção traqueal  III - t037 ST239 - - 

SM 144 Infecção Urina III - t037 ST239 - - 

 
Tabela 6: Amostras de Infecção SCCmecIV selecionadas para o estudo. 
 

Nº da 
amostra 

Tipo de 
Amostra 

Espécime Clínico SCCmec PVL Spa MLST 
ACME 
arca 

ACME 
opp3AB 

SM 033 Infecção Secreção traqueal IV - t002 ST5 - - 

SM 047 Infecção Urina IV - t539 ST5 + - 

SM 053 Infecção Secreção traqueal IV + t021 ST30 - - 

SM 054 Infecção 
Secreção de mama 

esquerda 
IV + t433 ST30 - - 

SM 075 Infecção 
Abcesso em região 

hipogástrica 
IV - t021 ST30 - - 

SM 077 Infecção Fragmento de tíbia IV - t306 ST5 - - 

SM 128 Infecção Mama direita IV - t002 ST5 - - 

SM 158 Infecção Sangue IV - t539 ST5 - - 

SM 159 Infecção Secreção traqueal IV - t539 ST5 - - 

SM 175 Infecção Secreção traqueal IV - t002 ST5 - - 

SM 176 Infecção Secreção traqueal IV - t127 ST1 - - 

SM 178 Infecção Secreção de Quadril IV - t002 ST5 - - 

SM 184 Infecção Secreção de Escara IV - t002 ST5 + - 

SM 188 Infecção Fragmento + abcesso IV + t433 ST30 - - 

SM 193 Infecção Secreção traqueal IV - t127 ST1 - - 

SM 220 Infecção Swab de lesão de dorso IV + t008 ST8 - - 

 

Por fim, o perfil de resistência também foi levado em consideração, 

fazendo um total de 94 amostras divididas em 6 grupos, como mostram as tabelas 

8 a 13.  
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Tabela 7: Perfil de resistência das amostras de colonização SCCmecII selecionadas 
para o estudo. 
 

Nº da 
amostra 

Origem da 
Amostra 

CIP CLI CLO ERI GEN NIT PEN RIF SUT TET VAN 
Nº de Atbs 

Resist. 

SM 032 Colonização - - + - + + - - + - + 6 

SM 060 Colonização + - - - + + - - + - + 6 

SM 061 Colonização - - - - + + - - + + + 6 

SM 064 Colonização - - - - + + - - + + + 6 

SM 125 Colonização - - - - + + - - + - + 5 

SM 150 Colonização - - - - + + - - + - + 5 

SM 162 Colonização - - - - + + - - + - + 5 

SM 183 Colonização - - - - + + - - + - + 5 

SM 190 Colonização - - - - + + - - + - + 5 

SM 207 Colonização - - - - + + - - + - + 5 

SM 210 Colonização - - - - + + - - + - + 5 

SM 213 Colonização - - - - + + - - + - + 5 

SM 227 Colonização + - - - + + - - + - - 5 

CIP-Ciprofloxacina; CLI-Clindamicina; CLO-Cloranfenicol; ERI-Eritromicina; GEN-Gentamicina; NIT-
Nitrofurantoína; PEN-Penicilina; RIF-Rifampicina; SUT-Sulfametoxazol + Trimetropim; TET-Tetraciclina; VAN- 
Vancomicina. 

Tabela 8: Perfil de resistência das amostras de colonização SCCmecIII 
selecionadas para o estudo. 
 

Nº da 
amostra 

Origem da 
Amostra 

CIP CLI CLO ERI GEN NIT PEN RIF SUT TET VAN 
Nº de Atbs 

Resist. 

SM 130-2 Colonização - + + - - + + + + - + 8 

CIP-Ciprofloxacina; CLI-Clindamicina; CLO-Cloranfenicol; ERI-Eritromicina; GEN-Gentamicina; NIT-
Nitrofurantoína; PEN-Penicilina; RIF-Rifampicina; SUT-Sulfametoxazol + Trimetropim; TET-Tetraciclina; VAN- 
Vancomicina. 

Tabela 9: Perfil de resistência das amostras de colonização SCCmecIV 
selecionadas para o estudo. 
 

Nº da 
amostra 

Origem da 
Amostra 

CIP CLI CLO ERI GEN NIT PEN RIF SUT TET VAN 
Nº de Atbs 

Resist. 

SM 001 Colonização - - - - + - - - + - - 3 

SM 013 Colonização - - - - - - - - + + - 3 

SM 048 Colonização - - - - - - + - + - + 4 

SM 062 Colonização - - - - - - - - + - - 2 

SM 065 Colonização - - - - - - - - + - - 2 

SM 066 Colonização - - - - - - - - + - - 2 

SM 069 Colonização - - - - - - - - + - + 3 

SM 083 Colonização - - - - - - - - + - + 3 

SM 087 Colonização - - - - - - - - + - + 3 
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SM 139 Colonização - - - - - - - - + - - 2 

SM 147 Colonização - - - - - - - - + - - 2 

SM 152 Colonização - - - - - - - - + - - 2 

SM 155 Colonização - - - - - - - - + - - 2 

SM 197 Colonização - - - - + + - - + - + 5 

SM 202 Colonização - + - + - + - + + + + 8 

SM 203 Colonização + + - + - + + + + + + 10 

SM 204 Colonização - + - - - + - + + + + 7 

SM 218 Colonização - - - - - - - - + - + 3 

SM 224 Colonização - - - - - - - - + - - 2 

CIP-Ciprofloxacina; CLI-Clindamicina; CLO-Cloranfenicol; ERI-Eritromicina; GEN-Gentamicina; NIT-
Nitrofurantoína; PEN-Penicilina; RIF-Rifampicina; SUT-Sulfametoxazol + Trimetropim; TET-Tetraciclina; VAN- 
Vancomicina. 

 
Tabela 10: Perfil de resistência das amostras de infecção SCCmecII selecionadas 
para o estudo. 
 

Nº da 
amostra 

Origem da 
Amostra 

CIP CLI CLO ERI GEN NIT PEN RIF SUT TET VAN 
Nº de Atbs 

Resist. 

SM 003 Infecção - - + - + + - - + - + 6 

SM 007 Infecção + - - - + + - - + + + 7 

SM 010 Infecção - - - - + + + - + - + 6 

SM 011 Infecção + - - - + + + - + + + 8 

SM 012 Infecção - - - - + + + - + + + 7 

SM 014 Infecção - - - - + + - - + - + 5 

SM 015 Infecção - - - - + + - - + - + 5 

SM 016 Infecção - - - - + + + - + - + 6 

SM 018 Infecção - - + - + + - - + - + 6 

SM 024 Infecção - - + - + + - - + + + 7 

SM 025 Infecção - - - - + + - - + + + 6 

SM 030 Infecção - - - - + + - - + - + 5 

SM 031 Infecção - - - - + + - - + - + 5 

SM 037 Infecção + - - - + + - - + + + 7 

SM 058 Infecção - - - - + + - - + - + 5 

SM 071 Infecção - - - - + + - - + - + 5 

SM 081 Infecção - - - - + + - - + + + 6 

SM 082 Infecção - - - - + + - - + + + 6 

SM 105 Infecção - - - - + + - - + + + 6 

SM 108 Infecção - - - - + + - - + + + 6 

SM 110 Infecção - - - - + + - - + + + 6 

SM 111 Infecção - - - - + + - - + + + 6 

SM 134 Infecção - - - - + + - - + + + 6 

SM 142A Infecção - - - - + + - - + - + 5 

SM 156 Infecção - - - - + + - - + - + 5 

SM 157 Infecção - - - - + + - - + - + 5 
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SM 160 Infecção - - - - + + - - + - + 5 

SM 165 Infecção - - + - + - - - + - + 5 

SM 169 Infecção - - - - + + - - + + + 6 

SM 182 Infecção - - - - + + - - + - + 5 

SM 192 Infecção - - - - + + - - + - + 5 

SM 199 Infecção - - - - + + - - + - + 5 

SM 211 Infecção - - - - + + - - + - + 5 

SM 212 Infecção - - - - + + - - + - + 5 

SM 214 Infecção - - - - + + - - + - + 5 

SM 216 Infecção - - - - + + - - + - + 5 

SM 221 Infecção - - - - + + - - + - + 5 

SM 228 Infecção - - - - + + - - + - + 5 

SM 229 Infecção - - - - + + - - + - + 5 

CIP-Ciprofloxacina; CLI-Clindamicina; CLO-Cloranfenicol; ERI-Eritromicina; GEN-Gentamicina; NIT-
Nitrofurantoína; PEN-Penicilina; RIF-Rifampicina; SUT-Sulfametoxazol + Trimetropim; TET-Tetraciclina; 
VAN- Vancomicina. 

 
Tabela 11: Perfil de resistência das amostras de infecção SCCmecIII selecionadas 
para o estudo. 
 

Nº da 
amostra 

Origem da 
Amostra 

CIP CLI CLO ERI GEN NIT PEN RIF SUT TET VAN 
Nº de Atbs 

Resist. 

SM 090 Infecção - - - - + + - - + - + 5 

SM 100 Infecção - - + - + + - + + + + 8 

SM 104 Infecção - - + - + + + - + - + 7 

SM 106 Infecção - - + - + + + + + + + 9 

SM 112 Infecção - - + - + + + + + - + 8 

SM 143B Infecção - - + - + + - + + - + 7 

SM 144 Infecção - - + - + + - + + + + 8 

CIP-Ciprofloxacina; CLI-Clindamicina; CLO-Cloranfenicol; ERI-Eritromicina; GEN-Gentamicina; NIT-
Nitrofurantoína; PEN-Penicilina; RIF-Rifampicina; SUT-Sulfametoxazol + Trimetropim; TET-Tetraciclina; 
VAN- Vancomicina. 

Tabela 12: Perfil de resistência das amostras de infecção SCCmecIV selecionadas 
para o estudo. 
 

Nº da 
amostra 

Origem da 
Amostra 

CI
P 

CL
I 

CL
O 

ER
I 

GE
N 

NI
T 

PE
N 

RI
F 

SU
T 

TE
T 

VA
N 

Nº de Atbs 
Resist. 

SM 033 Infecção - - - - + + + - + - + 6 

SM 047 Infecção + - + - + + - - + - + 7 

SM 053 Infecção - - - - + + - - + - + 5 

SM 054 Infecção - - - - - - - - + - - 2 

SM 075 Infecção - - - - - - - - + - - 2 

SM 077 Infecção - - - - - - - - + - - 2 

SM 128 Infecção - - - - - + - - + - - 3 

SM 158 Infecção - - - - + + - - + + + 6 
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SM 159 Infecção - - - - + + - - + + + 6 

SM 175 Infecção - - - - + + - - + - + 5 

SM 176 Infecção - - - - + - - - + - - 3 

SM 178 Infecção - - - - - - - - + - - 2 

SM 184 Infecção - - - - + + - - + - + 5 

SM 188 Infecção - - - - - - - - + - - 2 

SM 193 Infecção + - - - + - - - + - - 4 

SM 220 Infecção - - - - + - - - + - + 4 

CIP-Ciprofloxacina; CLI-Clindamicina; CLO-Cloranfenicol; ERI-Eritromicina; GEN-Gentamicina; NIT-
Nitrofurantoína; PEN-Penicilina; RIF-Rifampicina; SUT-Sulfametoxazol + Trimetropim; TET-Tetraciclina; 
VAN- Vancomicina. 

 

3.3 Realização do ensaio de força do biofilme 

 

Para classificar as estirpes em relação a força de formação de biofilmes, 

foram utilizados dois protocolos, divergindo nas técnicas de preparo, propostos pelo 

mesmo autor (STEPANOVIĆ et al., 2007). 

3.3.1 Protocolo I. 

 

As amostras foram descongeladas e repicadas em placas de meio TSA 

(Sigma-Aldrich, St Louis, MO) por técnica de esgotamento utilizando alças plásticas 

estéreis e incubadas por 24h a 37 °C. Após período de incubação e atestando a 

pureza do meio, três a quatro colônias isoladas foram suspendidas em tubos de 

ensaio estéreis contendo 5,0 ml de meio TSA (Oxoid Ltd., Basingstoke, Hampshire-

England)  por 18h a 37°C. Após incubação, os tubos foram agitados em vortex por 

aproximadamente 30 segundos.  

Uma diluição 1:100 dos tubos contendo os inóculos foi realizada em 

microtubos contendo BHI (Oxoid Ltd., Basingstoke, Hampshire-England 

suplementado com 1% de glicose e, em seguida, aplicados 200 µL em três poços 

de uma placa NUNC de 96 poços de poliestireno com fundo chato (Thermo Fisher 

Scientifc, Waltham, Massachusetts, EUA). 

3.3.2 Protocolo II. 

 

As amostras foram descongeladas e repicadas em placas de meio TSA 

(Sigma-Aldrich-Brasil) por técnica de esgotamento utilizando alças plásticas 
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estéreis e incubadas por 24h a 37°C. Após período de incubação, entre três a cinco 

colônias isoladas foram inoculadas em tubos de ensaio estéreis contendo 5,0 ml de 

solução salina 0,9% até atingir turbidez equivalente a 0,5 na escala de McFarland 

(1,5 x 108 UFC/mL) e homogeneizada em vortex por aproximadamente 30 

segundos.  

Uma alíquota de 70µL foi transferida para um tubo de centrífuga 

contendo 630 µL de meio BHI (Oxoid Ltd., Basingstoke, Hampshire-England) 

suplementado com 1% de glicose e em seguida aplicados 200µL em três poços de 

uma placa NUNC de 96 poços de poliestireno com fundo chato (Thermo Fisher 

Scientifc). 

Ao iniciar a aplicação deste protocolo, foi testada a possibilidade de uso 

do corante safranina 0,1%(Sigma-Aldrich-Brasil), ao invés do cristal violeta. Os 

procedimentos de uso dos corantes são vistos em maiores detalhes no item 3.3.3. 

 

3.3.3 Procedimento comum aos dois protocolos.  

 

Todos os ensaios foram feitos em três poços (réplica técnica) e em 

triplicata para a confirmação dos resultados. Foi utilizado como controle positivo a 

estirpe HU25, sabidamente forte formadora de biofilme. Foram reservados seis 

poços para o controle (branco) BHI + 1% de glicose e solução salina 0,9% segundo 

recomendações de STEPANOVIĆ et al. (2007) com algumas modificações, como 

apresentado no esquema abaixo (Figura 5). A placa então foi incubada por 24h a 

37°C. 
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Figura 8: Esquema da placa para ensaio de força do biofilme. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A Amostra 1 Amostra 9 Amostra 17 Amostra 25 

B Amostra 2 Amostra 10 Amostra 18 Amostra 26 

C Amostra 3 Amostra 11 Amostra 19 Amostra 27 

D Amostra 4 Amostra 12 Amostra 20 Amostra 28 

E Amostra 5 Amostra 13 Amostra 21 HU 25 

F Amostra 6 Amostra 14 Amostra 22 ATCC12228 

G Amostra 7 Amostra 15 Amostra 23 
Branco 

H Amostra 8 Amostra 16 Amostra 24 

 

Após o período de incubação, o sobrenadante foi removido 

cuidadosamente da placa para remoção das células planctônicas e, em seguida, a 

placa foi lavada por três vezes com 300 µL de água destilada. A etapa de fixação 

foi feita em estufa a 60 °C por 1 hora a fim de garantir a adesão das células do 

biofilme à placa. Cada poço foi corado com 150 µL de cristal violeta (Sigma-Aldrich, 

St. Louis. MO) a 1% ou safranina 0,1% (Sigma-Aldrich-Brasil) por 15 minutos em 

temperatura ambiente. O corante foi removido cuidadosamente e a placa lavada em 

um fio de água corrente inclinado a 90° até que a água saísse límpida, garantindo 

a remoção do excesso de cristal violeta, novamente a placa é seca em estufa a 60 

°C.   

Por fim, o conteúdo de cada poço foi ressolubilizado em 150 µL de etanol 

99% (Merck, Darmstadt, Alemanha) por 30 minutos em temperatura ambiente. A 

densidade ótica (DO) dos poços foi lida por espectrofotometria em leitor de 

microplacas (EPOCH BIOTEK, Vermont, EUA) a 570nm (cristal violeta) e 490nm 

(Safranina). 

Para se definir a capacidade de formação do biofilme, os parâmetros 

descritos por STEPANOVIĆ et al. (2007) estabelecem que a DO média de cada 

amostra deve ser comparada a um ponto de corte (PC) para a classificação de força 

de formação de biofilme. O PC é definido como a média da DO do branco somado 

a três vezes o valor do desvio padrão (DP) do mesmo [PC = média da DO do 



44 

 

controle negativo + (3xDP do controle negativo)]. A força de formação de biofilme é 

interpretada segundo a Tabela 14. 

 

Tabela 13. Força de formação do biofilme segundo a classificação de Stepanović 

et al. (2007). 

 

Força de formação de 

biofilme 

Valores da DO em 

comparação com o PC 

Não Formador DO ≤ PC 

Fraco PC < DO ≤ 2xPC 

Moderado 2xPC < DO ≤ 4xPC 

Forte 4xPC<DO 

Legenda: DO = Densidade óptica média da amostra; PC = Ponto de corte, que equivale a média da DO do 
controle negativo + (3x o desvio padrão da DO do controle negativo). 

  

 
3.4 Microscopia eletrônica de varredura  

 

Os ensaios de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e contagem 

de unidades formadoras de colônias (UFC) foram realizados em parceria com a Drª 

Daniela Sachs no Laboratório de Análise Microbiológica, Instituto de Biomateriais, 

Universidade Federal de Itajubá, Campus Prof. José Rodrigues Seabra (UNIFEI) 

segundo PEREIRA et al., (2011) com algumas modificações.  

Todas as amostras selecionadas para os ensaios de MEV, exceto a 

SM130-2, foram obtidas de sítios infecciosos. A amostra SM130-2 foi selecionada 

devido a presença dos clusters ACME arcA e ACME opp3AB, associado ao subtipo 

ST239-t037, ainda pouco estudado (Tabela 15). 
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Tabela 14: Amostras selecionadas para ensaio de MEV e contagem de colônias. 

 

Nº da 
amostra 

Tipo de 
Amostra 

SCCmec PVL Spa MLST 
ACME 
arcA 

ACME 
opp3AB 

Fraco 

SM 003 Infecção II - t539 ST5 - - 

SM 054-2 Infecção IV + t433 ST30 - - 

SM 090-2 Infecção III + t037 ST239 - - 

Moderado 

SM 011 Infecção II - t539 ST5 - - 

SM 221 Infecção II - t002 ST5 - - 

Forte 

SM 010 Infecção II - t539 ST5 + - 

SM 130-2 Colonização III - t037 ST239 + + 

SM 143B Infecção III - t037 ST239 - - 

SM 188 Infecção IV - t433 ST30 - - 

 

As amostras, foram selecionadas por apresentar um perfil 

epidemiológico representativo das estirpes de maior importância clínica atualmente. 

As amostras foram então selecionadas e semeadas em placas contendo 

ágar BHI por 24 horas à 37 °C. Em seguida, quatro a cinco colônias isoladas foram 

selecionadas e inoculadas em tubos de ensaio, contendo 5,0 mL de solução salina 

0,9%, afim de atingir turbidez equivalente a 0,5 na escala McFarland. 

Em uma placa de 16 ou 24 poços de poliestireno (Techno Plastic 

Products AG-TPP, Trasadingen, Suíça), foram adicionados 1.000 µL de caldo BHI 

suplementado com 1% de glicose e 100µL de inóculo em cada poço, totalizando 

nove réplicas técnicas. Em seguida, foi adicionada uma lamínula circular de vidro 

(Waldemar Knittel Glasbearbeitungs GmbH, Alemanha) desengordurada 

previamente em etanol 70% e esterilizada em luz ultravioleta (UV) por 15 minutos 

em cada um dos lados. As placas foram incubadas por 24 horas à 37 °C. 

 

3.4.1 Contagem de colônias 

 

As sete lamínulas foram retiradas cuidadosamente da placa de 26 poços 

e transferidas para tubos cônicos do tipo Falcon (Techno Plastic Products AG-TPP, 

Trasadingen, Suíça) estéreis contendo 3,0mL de solução salina a 0,9%, agitadas 
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em “vórtex” por aproximadamente 1 minuto.  As amostras foram colocadas em cuba 

ultrassônica (USC-1400A, Unique - Indaiatuba, São Paulo-Brasil) por 10 minutos, 

10µL do conteúdo de cada   tubo Falcon foi transferido para um microtubo de 2mL 

(Eppendorf, Hamburgo, Alemanha), contendo 990µL de solução salina a 0,9%. Foi 

realizada diluição seriada para as concentrações de 1x10-2µL/mL, 1x10-

4µL/mL¸1x10-6 µL/mL e 1x10-8 µL/mL. Por fim foi aplicado 10µL de cada uma das 

diluições em uma placa de meio ágar BHI (MBIOLOG diagnósticos, MG-Brasil), 

deixando a gota escorrer até a base da placa de Petri como mostra a figura abaixo 

(Figura 6). Deixar as placas secarem em temperatura ambiente viradas para cima 

e levar para estufa a 37 ºC por 24 horas. 

 

Figura 9: Esquema da diluição seriada e da placa para contagem de colônias. 

 

 

3.4.2 Preparo das amostras  

 

As lamínulas restantes foram transferidas cuidadosamente para 

béqueres devidamente identificados, adicionou-se 1mL da solução de glutaraldeído 

2% (Sigma-Aldrich-Brasil) por uma hora em temperatura ambiente para fixação das 

células à lamínula de vidro. Por fim foi feita a desidratação seriada das amostras 

com etanol em concentrações crescentes 10%, 25%; 50% 75% e 90% por 20 

minutos cada e ao final uma hora em etanol 99% PA (Sigma-Aldrich-Brasil), secar 

em estufa por 24 horas a 37 °C. 

As lâmias após secagem foram identificadas e fixadas com auxílio de 

uma fita de carbono em um suporte metálico e em seguida levadas para uma 

câmara de revestimento iônico (Ion Coater IC-50, Shimadzu Corp., Quioto, Japão). 

Fonte: Google. 
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Sob uma pressão de 11 Pascal, em atmosfera saturada de argônio, as amostras 

foram submetidas a uma tensão de 6mA, 1,4kV por 2 minutos, obtendo uma camada 

homogênea de ouro de 100Å. (Imagem 1)  

As imagens foram obtidas em microscópio de varredura SuperScan SS-

550 (Shimadzu Corp., Quioto, Japão). 

 

Imagem 1:  Câmara de revestimento iônico e suporte de amostras 

impregnado com ouro. 

 

 

 

 

 

3.5 Análises estatísticas 

 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa 

GraphPad Prism 8.0 (GraphPad, Califórnia, EUA). Análises de desvio padrão da 

média por amostra e teste de Qui-quadrado e teste exato de Fisher foram utilizados 

para definir as correlações entre a força de formação de biofilme e fatores de 

virulência das amostras analisadas. Teste t de one sample foi realizado para 

avaliação a força de formação do biofilme sobre a influência dos genes de virulência. 

A contagem de colônias foi realizada usando o logaritmo (log10) como fator de 

equivalência e os ensaios de ANOVA em duas vias mais Turkey’s teste ou teste t 

Imagem 1: (A) Câmara de revestimento iônico em funcionamento, a luz roxa evidência atmosfera 
rica em argônio ionizada; (B) suporte de amostras após metalização com ouro, pode-se observar 
as fitas de carbono e a camada de ouro em toda a superfície das amostras. 

A 

B 
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em duas vias não paramétrico para validação estatística. Os valores de p menores 

que 0,05 foram considerados significativamente relevantes. 
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4. Resultados 

 

4.1 Resultados das análises de força do biofilme.  

 

No intuito de padronização dos protocolos para ensaios de formação de 

biofilme, dois protocolos propostos por STEPANOVIĆ et al. (2007) foram utilizados. 

O primeiro deles envolvendo quatro dias de execução (Protocolo I) e o outro, apenas 

três dias (Protocolo II).  

 

4.1.1 Protocolo I 

 

Nos primeiros ensaios realizados através deste protocolo, pode-se 

observar a eficiência do método por meio do controle positivo (círculo azul), as 

barras verticais representam os desvios padrões da média de cada amostra, os 

valores máximos e mínimos apresentados, quando dentro da mesma faixa de 

classificação de força, foram anotados e quando um resultado se confirma por 3 

ensaios procedeu-se com a classificação da amostra, conforme gráfico abaixo 

(Gráfico 1).  

 

Gráfico 1: Ensaio de força do biofilme segundo o protocolo I, corado com cristal 

violeta 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Barra de erros desvio padrão da média de cada amostra. Controle positivo 
(círculo azul); Amostras com barras de erro dentro da mesma classificação 
(círculos vermelhos). 
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No ensaio seguinte passou-se a adotar o uso de uma segunda amostra 

controle (ATCC 12228) não formadora de biofilmes, para aumentar a confiabilidade 

dos ensaios porém,  chamou atenção a presença de quatro amostras não 

formadoras de biofilme (SM 203, SM 207, SM 216 e SM 227), círculos verdes,  

(Gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Ensaio de força do biofilme segundo o protocolo I, corado com cristal 

violeta 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Protocolo II 

 

Na realização dos ensaios de força do biofilme utilizando este protocolo, 

foi realizado em paralelo ensaios utilizando o corante safranina, na tentativa de 

minimizar os possíveis erros na leitura da absorbância, pois os valores para o 

comprimento de onda de 490nm se mostraram menores que os observados para 

570nm, utilizado nas leituras com o cristal violeta. As barras de erro se mostraram 

menores que as coradas com o cristal violeta, porém os valores foram todos 

definidos como fortes formadores de biofilme a exceção da amostra SM 075, 

Barra de erros desvio padrão da média de cada amostra. Controles (círculo 
azul); Amostras com barras de erro dentro da mesma classificação 
(círculos vermelhos), Amostras não formadoras de biofilme (círculos 
verdes). 
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classificada como moderada formadora de biofilme. Obs.: excepcionalmente neste 

ensaio foi utilizado uma amostra de Staphylococcus schleiferi como controle 

positivo, gentilmente cedido pelo laboratório do Prof. Dr. Bruno Penna, dada a 

impossibilidade de uso da HU25 (Gráfico 3).  

 

Gráfico 3: Ensaio de força do biofilme segundo o protocolo II, corado com Safranina 

0,1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos ensaios seguintes, utilizando-se o corante cristal violeta, obteve-se 

resultados, nos quais as barras de erros eram mínimas, os controles se mostraram 

funcionais, e as classificações de força de formação de biofilme foram confirmadas. 

(Gráficos 4).  

 

 

 

Barra de erros desvio padrão da média da amostra; C+ (círculo azul); controle positivo (Staphylococcus schleiferi), 
utilizada excepcionalmente neste ensaio. A exceção da amostra SM 075 todas as amostras analisadas ficaram com 

todas as barras de erros dentro dos limites de classificação de fortes formadoras de biofilme. 
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Gráfico 4: Terceiro ensaio de força do biofilme segundo o protocolo II, corado com 

cristal violeta 1%. 
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4.1.3 Definição do protocolo e classificação das amostras 

   

Durante a realização dos ensaios de força do biofilme utilizando-se o 

protocolo I, foram observadas algumas amostras classificadas como não 

formadoras de biofilme, fato esse que chamou atenção por não ser muito comum 

em estirpes de origem hospitalar de S. aureus. Com a repetição dos ensaios 

utilizando o protocolo II, em triplicatas, essas estirpes foram reclassificadas em 

outras categorias de força, eliminando qualquer possibilidade de resultados falso 

negativos que pudessem aparecer.  

Dessa forma, optou-se pela utilização do protocolo II, por ter um tempo 

de execução reduzido, um menor gasto de material e por, principalmente, melhor 

acurácia nos resultados observados. Com isso obtivemos a seguinte definição 

quanto a classificação da força de formação de biofilme (Gráfico 5). 

Barra de erros desvio padrão da média da amostra 
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Gráfico 5: Classificação geral das amostras quanto a formação do biofilme. 

 

 

 

Após análise dos dados de classificação de força de formação de 

biofilme, foi possível observar 24/94 (25,53%), forte formadoras de biofilme, 14/94 

(14,89%) formadores moderados e 13/94 (13,83%), amostras carreadoras do 

SCCmecII. Quando as amostras carreadoras do SCCmecIII foram encontradas 6/94 

(6,38%) de forte formadoras, nenhuma amostra moderada e 2/94 (2,12%) de fracas 

formadoras de biofilme. Por fim, foram classificadas como forte formadoras de 

biofilme um total de 18/94 (19,15%), 13/94 (13,83%) moderados e 4/94 (4,25%) de 

fracas carreadoras do SCCmecIV (Tabelas 15 a 17). 

 

Tabela 15: Força do biofilme das amostras carreadoras do SCCmecII 

 

Nº da 
amostra 

Tipo de 
Amostra 

PVL Spa MLST 
ACME 
arcA 

ACME 
opp3AB 

hla icaC icaR 

Fraco 

SM 061 Colonização - t539 ST5 + - + + + 

SM 125 Colonização - t539 ST5 + - + + + 

SM 207 Colonização - t539 ST5 + - + + + 

SM 210 Colonização - t002 ST5 - - + + + 

SM 213 Colonização - t002 ST5 - - + + + 

Legenda: Barra de erros desvio padrão da média da amostra 

Legenda: Barra de erros desvio padrão da média da amostra 

Legenda: Barra de erros desvio padrão da média da amostra 
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SM 003 Infecção - t539 ST5 - - + + + 

SM 030 Infecção - t539 ST5 + - + + + 

SM 071 Infecção - t539 ST5 - - + + + 

SM 082 Infecção - t539 ST5 + - + + + 

SM 108 Infecção - t539 ST5 - - - + + 

SM 110 Infecção - t539 ST5 + - + + + 

SM 111 Infecção - t539 ST5 - - + + + 

SM 182 Infecção - t539 ST5 - - + + + 

Moderado 

SM 060 Colonização - t895 ST5 - - + + + 

SM 227 Colonização - t002 ST5 - - + + + 

SM 011 Infecção - t539 ST5 - - + + + 

SM 014 Infecção - t539 ST5 + - + + + 

SM 016 Infecção - t004 ST45 - - + + + 

SM 025 Infecção - t539 ST5 + - + + + 

SM 160 Infecção - t002 ST5 - - + + + 

SM 169 Infecção - t539 ST5 + - + + + 

SM 199 Infecção - t539 ST5 + - + + + 

SM 214 Infecção - t002 ST5 - - + + + 

SM 216 Infecção - t002 ST5 - - + + + 

SM 221 Infecção - t002 ST5 - - + + + 

SM 228 Infecção - t002 ST5 - - + + + 

SM 229 Infecção - t002 ST5 - - + + + 

Forte 

SM 032 Colonização - t539 ST5 - - + + + 

SM 064 Colonização - t539 ST5 - - + + + 

SM 150 Colonização - t539 ST5 + - + + + 

SM 162 Colonização - t067 ST5 - - + + + 

SM 183 Colonização - t067 ST5 - - + + + 

SM 190 Colonização - t266 ST45 - - + + + 

SM 007 Infecção - t539 ST5 - - + + + 

SM 010 Infecção - t539 ST5 + - + + + 

SM 012 Infecção - t539 ST5 + - + + + 

SM 015 Infecção - t539 ST5 - - + + + 

SM 018 Infecção - t539 ST5 - - + + + 

SM 024 Infecção - t539 ST5 - - + + + 

SM 031 Infecção - t539 ST5 + - + + + 

SM 037 Infecção - t922 ST1 - - + + + 

SM 081 Infecção - t539 ST5 - - + + + 

SM 105 Infecção - t539 ST5 - - + + + 

SM 134 Infecção - t539 ST5 + - + + + 

SM 142A Infecção - t539 ST5 - - + + + 

SM 156 Infecção - t002 ST5 - - + + + 

SM 157 Infecção - t539 ST5 - - + + + 
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SM 165 Infecção - t002 ST5 - - + + + 

SM 192 Infecção - t539 ST5 + - + + + 

SM 211 Infecção - t002 ST5 - - + + + 

SM 212 Infecção - t539 ST5 - - + + + 

 

Tabela 16: Força do biofilme das amostras carreadoras do SCCmecIII 

 

Nº da 
amostra 

Tipo de 
Amostra 

PVL Spa MLST 
ACME 
arcA 

ACME 
opp3AB 

hla icaC icaR 

Fraco 

SM 090 Infecção + t037 ST239 - - + + + 

SM 100 Infecção - t037 ST239 - - + + + 

Forte 

SM 130-2 Colonização - t037 ST239 + + + + + 

SM 104 Infecção - t037 ST239 - - + + + 

SM 106 Infecção - t037 ST239 - - + + + 

SM 112 Infecção - t037 ST239 - - + + + 

SM 143B Infecção - t037 ST239 - - + + + 

SM 144 Infecção - t037 ST239 - - + + + 

SM 090 Infecção + t037 ST239 - - + + + 

 

 

Tabela 17: Força do biofilme das amostras carreadoras do SCCmecIV 

 

Nº da 
amostra 

Tipo de 
Amostra 

PVL Spa MLST 
ACME 
arcA 

ACME 
opp3AB 

hla icaC icaR 

Fraco 
SM 066 Colonização - t002 ST5 - - + + + 

SM 054 Infecção + t433 ST30 - - + + + 

SM 075 Infecção - t021 ST30 - - + + + 

SM 077 Infecção - t306 ST5 - - + + + 

Moderado 
SM 001 Colonização - t127 ST1 - - + + + 

SM 013 Colonização - t002 ST5 - - + + + 

SM 048 Colonização + t002 ST5 - - + + + 

SM 062 Colonização - t318 ST30 - - + + + 

SM 065 Colonização - t002 ST5 - - + + + 

SM 087 Colonização - t002 ST5 - - + + + 

SM 155 Colonização - t964 ST30 - - + + + 

SM 202 Colonização - t359 ST97 - - + + + 

SM 203 Colonização + t318 ST30 - - + + + 

SM 224 Colonização - t002 ST5 - - + + + 
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SM 047 Infecção - t539 ST5 + - + + + 

SM 158 Infecção - t539 ST5 - - + + + 

SM 159 Infecção - t539 ST5 - - + + + 

Forte 

SM 069 Colonização - t002 ST5 - - + + + 

SM 083 Colonização - t002 ST5 - - + - + 

SM 139 Colonização - t002 ST5 - - + + + 

SM 147 Colonização - t311 ST5 - - + + + 

SM 152 Colonização + t964 ST30 - - + + + 

SM 197 Colonização + t045 ST5 - - + + + 

SM 204 Colonização + t359 ST97 - - + + + 

SM 218 Colonização + t008 ST8 - - + + + 

SM 033 Infecção - t002 ST5 - - + + + 

SM 053 Infecção + t021 ST30 - - + + + 

SM 128 Infecção - t002 ST5 - - + + + 

SM 175 Infecção - t002 ST5 - - + + + 

SM 176 Infecção - t127 ST1 - - + + + 

SM 178 Infecção - t002 ST5 - - + + + 

SM 184 Infecção - t002 ST5 + - + + + 

SM 188 Infecção + t433 ST30 - - + + + 

SM 193 Infecção - t127 ST1 - - + + + 

SM 220 Infecção + t008 ST8 - - + + + 

 

As amostras fortes formadoras de biofilme se mostraram mais 

prevalentes nos grupos de colonização e infecção neste estudo com, 15/33 

(45,45%) e 32/61(52,46%). 

Ao se agrupar as amostras segundo o sítio de isolamento (Colonização 

e doença), obteve-se um total de 6/33 (18,18%) amostras de colonização 

carreadoras do SCCmecII, fortes formadoras de biofilme, apenas 1/33 (3,03%) 

amostra de colonização carreadora do SCCmecIII e 10/33 (30,30%) de amostras de 

colonização carreadoras do SCCmecIV.  

Ao se analisar as amostras de infecção carreadoras do SCCmecII, 

foram encontradas 18/61 (29,51%) de amostras forte formadoras de biofilme, 

nenhuma amostra moderada formadora de biofilme foi encontrada nas estirpes 

carreadoras do SCCmecIII  nas amostras de infecção, por fim foram encontradas 

10/61 (16,39%), estirpes forte formadoras de biofilme carreadoras do SCCmecIV 

nas amostras de infecção (Gráficos 6 e 7). 
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Gráfico 6: Força do biofilme das amostras de Colonização: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Força do biofilme das amostras de Infecção: 
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4.2 Microscopia eletrônica de varredura 

 

Após classificação quanto à força de biofilme, foram selecionadas nove 

amostras para a análise em microscópio de varredura como mostra a tabela 18. 

 

4.2.1 Contagem de células 

 

No primeiro experimento, foi testada a amostra SM130-2 em 

comparação com o nosso controle positivo HU25, pode-se observar uma diferença 

significativa (p valor < 0,05) na contagem de UFC (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8: Contagem de UFC da amostra SM 130-2 frente a HU25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em contrapartida, no novo ensaio realizado com as novas amostras não 

se pode observar significância estatística ao se realizar o teste t (gráfico 9). 

 

 

 

 

 

* p valor < 0,05. 
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Gráfico 9: Contagem de UFC das amostras de infecção hospitalar 

frente a HU25. 

 

Em um ensaio posterior com a amostra SM 221, obteve-se uma significância 

estatística ao se comparar o número de UFC da amostra SM 221, frente ao controle 

positivo HU25 (Gráfico 10).  

 

Gráfico 10: Contagem de UFC da SM 221 frente a HU25. 
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4.2.2 Captação de imagens em microscópio eletrônico de Varredura 

 

A amostra SM 003 (fraca formadora) apresentou uma baixa densidade 

celular ao explorar todo o campo, com pequenos aglomerados celulares, não sendo 

observados microcanais. As células bacterianas apresentaram morfologia normal, 

sem alterações em sua parede celular (Imagem 2). 

Imagem 2: Microscopia eletrônica de varredura em diversos aumentos da amostra 

SM 003. 

 
 

Imagem 2: (A) Aumento de 1.200X evidenciando pequenos aglomerados celulares ao longo de toda a superfície da lamínula; (B): Aumento de 2.700X, zoom 

de um agrupamento celular; (C): Aumento de 3.000X, grupos celulares esparsos e não comunicantes; (D): Aumento de 8.000X.  
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A amostra SM 054-2 (fraca formadora) apresentou também uma 

densidade celular reduzida, embora tenham sido observados aglomerados 

celulares em maior número e maior tamanho quando comparados com a SM 003. 

Neste caso, pode ser observado a presença de microcanais. Nas imagens 3B, 3C 

e 3D, foram observadas deformações nas paredes celulares, com aspecto de 

hemácias (Imagem 3). 

 
 
Imagem 3: Microscopia eletrônica de varredura em diversos aumentos da amostra 
SM 054-2. 

 
 

Imagem 3: (A) Aumento de 1.200X evidenciando uma baixa densidade celular e a presença de microcanais (círculo azul); (B): Aumento de 3.000X, zoom de 

um agrupamento celular; (C): Aumento de 6.000X, presença de grupos celulares próximos; (D): Aumento de 6.000X. Os círculos vermelhos mostram lesões 

na parede celular deixando as células bacterianas com aspecto de hemácias, provavelmente ocasionado no processo de desidratação das lamínulas de vidro.  
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A amostra SM 90-2 (fraca formadora), apresentou baixa densidade 

celular ao se explorar todo o campo, porém observou-se uma densidade celular 

aumentada quando se aproximas das bordas da lamínula. Nas bordas os 

aglomerados celulares estão em maior número e a presença de microcanais se 

torna evidente (Imagem 4) 

 
Imagem 4: Microscopia eletrônica de varredura em diversos aumentos da amostra 

SM 090-2. 

 
 

 

 

Imagem 4: (A) Aumento de 1.200X evidenciando uma grande densidade celular e a presença de microcanais (círculo azul) ; (B): Aumento de 1.500X, se 

observa uma redução no adensamento celular quando se chega nas porções mais centrais da lâmina; (C): Aumento de 3.000X, presença de grupos celulares 
próximos evidenciando a presença de um microcanal (círculo azul); (D): Aumento de 6.000X. Mostra um pequeno aglomerado celular isolado, isolado nas 

regiões mais centrais da lâmina .  
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Na amostra SM 011 (moderada formadora), nota-se um aumento 

significativo da densidade celular ao percorrer toda a superfície da lamínula, os 

microcanais são mais evidentes e se consegue observar com mais clareza as 

diversas camadas de células sobrepostas umas às outras. Em todos os aumentos 

são observados microcanais e ausência de lesões nas paredes celulares tendo um 

aspecto liso e homogêneo (Imagem 5). 

 

Imagem 5: Microscopia eletrônica de varredura em diversos aumentos da amostra 
SM 011. 

 

Imagem 5: (A) Aumento de 1.200X evidenciando uma alta densidade celular e a presença de microcanais (círculo azul) ; (B): Aumento de 3.000X, zoom de 
um agrupamento celular evidenciando um microcanal; (C): Aumento de 6.000X, zoom de um micro canal; (D): Aumento de 10.000X. detalhe de um 

microcanal. 
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Na amostra SM 221 (moderada formadora), ao se explorar a lâmina, 

notou-se uma baixa densidade celular em todos os campos observados, inclusive 

nas bordas, além de camadas celulares reduzidas, quando comparadas com o 

padrão de forte formadora de biofilme (HU25). Não se observa a presença de 

microcanais comunicantes nos campos analisados (Imagem 6). 

 

 

Imagem 6: Microscopia eletrônica de varredura em diversos aumentos da amostra 

SM 221. 

 

 

Imagem 6: (A) Aumento de 1.200X evidenciando pequenos aglomerados celulares esparsos  ; (B): Aumento de 1.200X, evidenciando um adensamento 

celular; (C): Aumento de 3.000X, zoom de um pequeno aglomerado celular. 
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A amostra SM 010 (forte formadora) apresentou um número reduzido 

de colônias ao se explorar toda a lâmina, não podendo ser feitas observações 

relevantes com as imagens obtidas (Imagem 7). 

 

Imagem 7: Microscopia eletrônica de varredura em diversos aumentos da amostra 

SM 010. 

 

A amostra SM 188 (forte formadora) apresentou uma alta densidade 

celular ao se explorar alguns campos da lâmina de vidro, onde observou-se 

numerosos aglomerados celulares, porém sua extensão é reduzida quando 

comparadas com o padrão forte formador de biofilme (HU25) (Imagem 11). Em 

Imagem 7: (A) Aumento de 1200X; (B): Aumento de 1800X; (C): Aumento de 3000X. 
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menor aumento (Imagem 8D), observou-se uma vasta área com diversos 

aglomerados celulares com várias camadas de células sobrepostas e a prsença de 

microcanais comunicantes (Imagem 8). 

 

Imagem 8: Microscopia eletrônica de varredura em diversos aumentos da amostra 

SM 188. 

 

A amostra SM 143-B (forte formadora) apresentou uma densidade 

celular elevada durante a análise dos campos, onde observou-se diversos 

aglomerados celulares com várias células sobrepostas, a presença de microcanais 

comunicantes é observada na imagem 9-1B. Em outra região da lamínula  foi 

Imagem 8: : (A) Aumento de 1.200X evidenciando grupamentos celulares dispersos na lâminas, tendo alguns deles diversas camadas de células bacterianas 

sobrepostas; (B): Aumento de 3.000X, zoom de um agrupamento celular mostrando a sobre posição de células bacterianas; (C): Aumento de 6.000X, zoom 

de um agrupamento celular; (D): Aumento de 1.200X. Visão geral de um campo contendo uma grande densidade de células bacterianas. 
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observado uma redução na densidade celular e no número de camadas de células 

sobrepostas (Imagem 9-1 e 9-2). 

 

Imagem 9-1: Microscopia eletrônica de varredura em diversos aumentos da 

amostra SM 143-B. 

 

 

Imagem 9-1: (A) Aumento de 45X, evidenciando grande aglomerado celular com a presença de microcanais comunicantes; (B): Aumento de 3.000X, zoom 

de um agrupamento celular mostrando a sobre posição de células bacterianas e microcanais (círculo azul); (C): Aumento de 6.000X, zoom de um agrupamento 

celular; 
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Imagem 9-2: Microscopia eletrônica de varredura em diversos aumentos da 

amostra SM 143-B. 

 

Na amostra SM 130-2 (forte formadora), observou-se a presença de 

diversas camadas celulares em todas as imagens capturadas, bem como a 

presença de vários microcanais comunicantes. Na imagem 10D, são observadas 

algumas células com depressões na superfície, com aspecto de hemácias (círculo 

vermelho), semelhantes aos observados nas amostras SM 054-2 (Imagem 10).  

 

Imagem 9-2: (A) Aumento de 1.200X evidenciando grupamentos celulares dispersos nas lâminas, tendo alguns deles diversas camadas de células bacterianas 

sobrepostas; (B): Aumento de 3.000X, zoom de um agrupamento celular mostrando a sobreposição de células bacterianas. 
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 Imagem 10: Microscopia eletrônica de varredura em diversos aumentos da 

amostra SM 130-2. 

 

O controle HU25 (forte formadora) apresentou um grande número de 

agrupamentos celulares ao explorar os campos da lamínula de vidro, observou-se 

a presença de canais comunicantes e a sobreposição de células bacterianas 

(Imagem 11). 

 

Imagem 10: : (A) Aumento de 1.000X evidenciando uma grande densidade de grupamentos de células bacterianas sobrepostas com microcanais comunicantes 

entre elas; (B): Aumento de 5.000X, zoom de um agrupamento celular destacando a sobreposição celular e os microcanais; (C): Aumento de 15.000X, zoom 

de um agrupamento celular; (D): Aumento de 20.000X, onde pode-se observas algumas células com o formato de “hemácias” (círculo vermelho). 
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Imagem 11: Microscopia eletrônica de varredura em diversos aumentos da amostra 

HU25. 

 

 

4.3 Análise estatística 

 

Ao comparar a força de formação do biofilme com a origem das 

amostras, colonização nasal ou sítios infecciosos não ouve correlação estatísticas 

pelo teste do Qui-quadrado (p = 0,4842; Gráfico 11). 

 

Imagem 11: : (A) Aumento de 5.000X evidenciando grupamentos celulares na lâminas, alguns deles apresentando diversas camadas de células bacterianas 
sobrepostas; (B): Aumento de 10.000X, zoom de um agrupamento celular mostrando a sobre posição de células bacterianas; (C): Aumento de 20.000X, zoom 

de um agrupamento celular; (D): Aumento de 15.000X, mostrando algumas células com uma espécie de achatamento devido a mudança da coloração das 

imagens (círculo vermelho). 
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Gráfico 11 Distribuição das amostras formadoras de biofilme quanto a 

sua origem 
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O mesmo fato ocorreu quando a capacidade de formação do biofilme foi 

comparada isoladamente com as estirpes produtoras da leucocidina de Panton-

Valentine (PVL), com valor de p = 0,6399 (Gráfico 12). Em ensaio comparando 

somente a presença do gene e a força do biofilme formado pela cepa, também não 

se pode fazer nenhuma inferência com significância estatística (p = 0,1588). 

 

 
Gráfico 12 Distribuição das amostras formadoras de biofilme quando a produção 
da leucocidina de Panton-Valentine.  
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Ao comparar a presença/ausência do gene na formação do biofilme 

através do teste do qui-quadrado não obtivemos nenhuma correlação estatística (p 

valor >0,05), porém ao se analisar a adesão do gene na força do biofilme através 

do teste one sample t test se observou uma correlação estatística significativa (p = 

0,0188; Gráfico 13). 

 

Gráfico 13: Influência do gene ACME na força de formação do biofilme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na realização do teste t de uma via para avaliar a influência dos cassetes 

cromossômicos na força do biofilme, pode-se observar uma significância estatística 

quando se avalia o SCCmecII (p = 0,0401; Gráfico 14). 
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Gráfico 14: Força do biofilme frente ao SCCmec: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15: (A) SCCmecII, frente a força do biofilme (p valor<0,05); (B) SCCmecIII, frente a força do biofilme (p valor>0,05); (C) SCCmecIV, 
frente a força do biofilme (p valor>0,05); 
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5. Discussão 
 

 

A capacidade de formação de biofilme atribuída a S. aureus vem sendo 

corroborada com um vasto repertório de estudos e investigações acerca de sua 

estrutura (COSTERTON et al., 1995; OTTO, 2018), fatores que influenciam em sua 

formação (MCCARTHY et al., 2015; POZZI et al., 2012), e estudos de sua 

composição e morfologia (CRAFT et al., 2019; ZAPOTOCZNA; O’NEILL; O’GARA, 

2016). Além disso, também são consideradas investigações sobre agentes eficazes 

no combate a sua formação, muitas vezes associados aos seus efeitos em sua 

microestrutura através de microscopia eletrônica (HINCAPIÉ; GIRALDO; ORDUZ, 

2018; PEREIRA et al., 2011).  

Tendo em vista que os resultados dos dois protocolos para avaliação de 

força de formação do biofilme propostos por STEPANOVIĆ et al. (2007) foram 

semelhantes, com relação a classificação de força de biofilme e devido a algumas 

discrepâncias em alguns resultados como as amostras não formadoras de biofilme, 

optamos ao final pelo protocolo II, devido ao gasto reduzido de meio de cultura, de 

vidraria e principalmente por reduzir em um dia o tempo total de execução da 

técnica. 

O uso do corante Safranina em nossos experimentos foi descartado, pois 

foi observado que todas as amostras em um primeiro ensaio foram classificadas 

como fortes formadoras de biofilme, nos levando a repensar o uso desse corante 

nos estudos posteriores, mesmo que os valores de absorbância estivessem bem 

abaixo do limite de detecção do leitor de microplacas utilizado. 

Na tentativa de entender a influência dos fatores de virulência na 

formação do biofilme de S. aureus, iniciamos a investigação classificando as 

amostras da coleção em fortes, moderadas, fracas formadoras de biofilme e não 

formadoras. Como uma primeira elucidação, verificamos que nenhuma amostra foi 

classificada como não formadora de biofilme, o que não foi uma surpresa, pois esta 

espécie é carreadora dos diferentes genes responsáveis pela formação de biofilme. 

Dentre os diferentes fatores envolvidos, podemos destacar os genes ica, 

responsáveis pela modulação dos biofilmes PNAG/PIA dependentes, os fatores de 

agregação (clumping) A e B (ClfA e ClfB), FnBP’s, que auxiliam na formação de 

biofilmes através da ligação  com fibrinogênio/fibronectina, e as autolisinas, enzimas 
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carreadas por S. aureus, responsáveis pela liberação de componentes celulares e 

eDNA para a formação de biofilmes protéicos. (MOORMEIER; BAYLES, 2017; 

OTTO, 2018). 

Em outra abordagem, as amostras foram agrupadas em virtude de seus 

sítios anatômicos de isolamento e não foi encontrada significância estatística, 

indicando que aparentemente o sítio de isolamento não influencia na sua 

capacidade de formar biofilme.  

Ao se relacionar os genes de PVL (LUKF-PV e LUKS-PV), responsável 

pela liberação de proteínas diméricas, importantes para o aumento da virulência de 

S aureus, não se pôde observar correlação estatística entre a capacidade de 

formação de biofilme e a presença/ausência dos referidos genes. Ao se investigar 

na literatura alguns estudos sobre a associação dos genes de PVL com o biofilme 

de S. aureus, estudos apontam para um efeito sinérgico de aumento de virulência, 

mas não diretamente sobre a força de formação do biofilme (CAKIR AKTAS et al., 

2013; EMANEINI et al., 2015; GOGOI-TIWARI et al., 2017). 

Por outro lado, ao se investigar a presença dos clusters do gene ACME, 

pode ser observada com relevância estatística uma tendência maior em se formar 

biofilmes mais robustos (fortes) na presença dos mesmos, como mostra o estudo 

de VANHOMMERIG et al. (2014). Esta informação foi corroborada por nossos 

estudos, no qual verificamos que a amostra de colonização SM130-2, única 

carreadora dos dois clusters dos genes de ACME (arc e opp3), apresentou uma 

capacidade aumentada de formação de biofilme, quando comparada às outras 

estirpes testadas no presente trabalho.  

Em estudo de POZZI et al. (2012), comparando a resistência a 

antimicrobianos atribuídos às estirpes carreadoras do cassete SCCmec tipo II, 

frente a capacidade de formar biofilme, foi sugerido que o fenótipo do biofilme pode 

sofrer uma influência direta do cassete estafilocócico SCCmec, em que 

majoritariamente os biofilmes formados são PNAG/PIA independentes. Ao se 

remover os genes do grupo do cassete SCCmecII das estirpes MRSA, o grupo 

observou uma redução significativa na capacidade de formação de biofilme, 

associado a um aumento da virulência em estudos in vitro. Estes dados foram 

confirmados pelos achados em nosso estudo, pois ao se avaliar estatisticamente a 
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força do biofilme de S. aureus carreador do cassete do tipo SCCmecII pôde-se 

observar, de maneira significativa, uma tendência à formação de biofilmes mais 

robustos. O mesmo resultado não foi possível de se observar em estirpes 

carreadoras dos outros tipos de cassetes. Esta observação abre margem para 

novos estudos com relação a influência de genes de resistência e sua capacidade 

de formação do biofilme e a virulência bacteriana das estirpes estudadas. 

A microscopia eletrônica de varredura se mostrou como uma importante 

ferramenta no auxílio à visualização e entendimento das estruturas do biofilme. Foi 

possível avaliar assim, sua forma tridimensional, a possibilidade de formação de 

diversas camadas de células bacterianas e sua robustez. 

Um fato que chamou atenção foi a baixa densidade de células 

bacterianas em amostras classificadas como fortes formadoras de biofilme, o que 

não se observou nas formadoras moderadas. Algumas hipóteses podem ser 

levantadas nesta questão, como o estresse do transporte, embora cada uma das 

amostras tenha sido repicada duas vezes antes do início dos protocolos. Outro fator 

que poderia ser levantado seria a baixa concentração do inóculo bacteriano inicial, 

porém foram confeccionadas duas lamínulas (duplicata) e os resultados se 

confirmaram, assim como a contagem de UFC (sete réplicas técnicas), que por sua 

vez acompanhou esse baixo crescimento quando comparadas a estirpe controle.  

Em algumas amostras, durante a avaliação por microscopia eletrônica 

de varredura, foi possível observar a presença de lesões ou deformações na parede 

das células bacterianas, deixando-as com aspectos morfológicos similares aos das 

hemácias. A principal suspeita é de que o processo de fixação com glutaraldeído, 

juntamente com o de desidratação com etanol, inerente ao processo de preparo das 

amostras para visualização no microscópio eletrônico, possa ter lesionado as 

paredes das células. Esta observação também foi feita por FISCHER et al. (2012), 

que apresenta as principais técnicas de preparo de amostras para MEV, 

evidenciando os principais problemas decorrentes desse preparo e soluções, 

culminando em um manual sobre microscopia eletrônica de varredura. 

Outra possibilidade para a explicação deste fenômeno seria a falta de 

nutrientes provocada pelo crescimento aumentado das células neste momento, 

acarretando o início do seu sofrimento e provocando modificações na morfologia 
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destas ao final do processo de incubação. BUI et al. (2015) relataram estes 

fenômenos anteriormente em S. aureus com capacidade de formar a variante 

celular de células pequenas estáveis (Stable Small-Colony-Variant Cell Type - 

SCV), que podem ser induzidas pela redução de nutrientes oferecidos, tempo 

prolongado de cultivo e pela exposição a agentes estressores no meio. Dessa 

forma, foi possível observar alterações morfológicas nessas bactérias como 

variação na pigmentação e tamanho, mudanças na morfologia do biofilme e ao final 

desse estado, essas alterações não podem ser revertidas. Isso nos levou a sugerir 

uma redução nos tempos de incubação destes biofilmes para evitar esta 

modificação na morfologia da célula.  

Em outro estudo no qual estirpes de Candida albicans foram submetidas 

a diversas situações estressoras, foi possível observar mudanças morfológicas em 

seu biofilme, como uma maior fragilidade (NING et al., 2013). Isto sugere que a 

baixa densidade celular encontrada em algumas estirpes, no presente estudo, pode 

ser atribuída a alguma situação estressora como variações bruscas de temperatura 

e escassez de nutrientes.  

Nesse trabalho, então, identificamos uma possível relação entre a força 

de formação de biofilmes de S. aureus e o seu perfil genético. Através das análises 

de imagem, percebemos uma maior densidade celular em estirpes consideradas 

moderadas formadoras, quando comparadas com as classificadas como forte. Isso 

pode sugerir que essas análises são importantes para o desenvolvimento de 

estratégias de combate, mas não em relação aos danos clínicos que possam 

causar. 

A observação da influência do gene ACME com os dois clusters (arc, 

opp3) em uma amostra, classificada como forte formadora em contrapartida às 

amostras ACME com um cluster (arc) somente em que a força de formação é menor, 

nos leva a acreditar que essa pode ser uma importante característica molecular 

relacionada a força de formação dos biofilmes por S. aureus. 

Por fim, entender os fatores que influenciam na formação de biofilme 

pode ser uma ferramenta estratégica para elaboração de protocolos de combate a 

infecção hospitalar, reduzindo assim os riscos associados ao ambiente hospitalar e 

consequentemente aumentando a taxa de sobrevivência e diminuindo os custos  
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com internações. Além disso, essas informações podem servir de base para o 

desenvolvimento de agentes antimicrobianos que atuem nas diferentes fases de 

formação do biofilme e, até mesmo, em condições diferentes de crescimento da 

bactéria.  

6. Conclusão  
 

 

• Todas as 94 amostras de S. aureus foram capazes de formar biofilme 

independente do protocolo, sendo que aproximadamente metade foi 

classificada como forte formadora; 

• Não foi encontrado indicativo de que os genes de virulência da PVL tenham 

alguma relação com a intensidade do biofilme formado ou mesmo com a 

incapacidade de formação do mesmo, porém amostras carreadoras dos 

genes ACME formaram biofilmes mais robustos. Além disso, S. aureus 

carreando SCCmecII também apresentaram a tendência de formar biofilmes 

mais fortes; 

• Não foi identificada relação entre o sítio anatômico de origem da amostra 

com a intensidade ou incapacidade da estirpe em formar o biofilme. 

• Não foram identificadas diferenças significativas entre a capacidade ou não 

de formação de biofilmes entre amostras de infecção ou colonização. 

• Não foram encontradas diferenças morfológicas significativas dentre as 

diferentes amostras analisadas; as principais diferenças observadas foram 

com relação a densidade celular, presença de grandes aglomerados 

celulares com células sobrepostas e a quantidade de microcanais que eram 

mais evidentes nas amostras fortes e moderadas formadoras de biofilme.  
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