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RESUMO 

A mamoplastia de aumento é a cirurgia estética mais realizada no mundo e está 
em constante ascensão, tanto pelo impacto na autoestima quanto pela 
reconstrução pós-mastectomia. Porém, os implantes podem se tornar foco para 
a formação de biofilme, podendo levar a graves quadros infecciosos e aumento 
na predisposição a contratura capsular ou linfoma anaplásico de células 
grandes. Os objetivos do estudo foram: (i) avaliar a formação de biofilme em 
placas de poliestireno por patógenos associados a infecções em biomateriais; 
(ii) analisar a formação de biofilme em placa após tratamento com fibrinogênio e 
colágeno; (iii) observar a estrutura do biofilme em superfícies de próteses 
mamárias por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e (iv) analisar a 
viabilidade das células do biofilme nas próteses por microscopia confocal. Foram 
selecionadas uma amostra de referência e uma amostra clínica das espécies 
Corynebacterium diphtheriae, Enterococcus faecalis, Mycobacterium fortuituim, 
Mycobacterium abscessus subsp. massiliense, Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis e 
Streptococcus pyogenes. As amostras foram inoculadas em placas de 
poliestireno com e sem acréscimo de fibrinogênio ou colágeno para a 
observação da formação de biofilme por espectrofotometria. Subsequentemente, 
as amostras clínicas foram incubadas na presença de fragmentos de superfícies 
das próteses: molde de silicone liso, silicone texturizado, silicone 
microtexturizado e poliuretano. Após incubação e processamento, os fragmentos 
foram avaliados por MEV e microscopia confocal. Todos os microrganismos 
analisados demonstraram um forte potencial de formação de biofilme em placas 
de poliestireno, exceto as micobactérias. Após o tratamento do fundo da placa 
com fibrinogênio, houve aumento significativo na produção de biofilme da 
amostra de referência de S. aureus e da amostra clínica de C. diphtheriae e 
redução nas amostras de referência de C. diphtheriae e S. pyogenes (p<0,05). 
Por sua vez, o tratamento do fundo da placa com colágeno permitiu a observação 
do aumento significativo de formação de biofilme nas amostras de referência de 
M. fortuitum, S. aureus e S. epidermidis e diminuição nas amostras clínicas de 
E. faecalis, S. aureus, S. pyogenes e nas amostras de referência de C. 
diphtheriae e S. pyogenes (p<0,05). Pela MEV, foram visualizadas células de 
todas as espécies investigadas aderidas às quatro superfícies testadas, além de 
substância extracelular polimérica, microcolônias e microcanais, com destaque 
para os microrganismos C. diphtheriae, S. aureus e M. fortuitum, sobretudo nas 
superfícies microtexturizada e texturizada. Por microscopia confocal, foi possível 
observar viabilidade na maioria das células em biofilme nas quatro superfícies 
testadas. As microscopias destacaram, maior potencial de formação de biofime 
bacteriano sobre as próteses com superfície de silicone microtexturizada e 
texturizada; menor potencial foi observado sobre o molde de silicone liso, 
independente da espécie. Em todas as análises, S. aureus apresentou maior 
potencial de formação de biofilme. Contudo, todas as espécies foram capazes 
de formar biofilme nas superfícies de próteses testadas, apontando para o amplo 
risco de desenvolvimento de infecções associadas a implantes mamários no 
período pós-cirúrgico. 
 
Palavras-chave: Biofilme, próteses mamárias, mamoplastia de aumento, 
infecção associada a biomateriais.  



ABSTRACT 

Breast augmentation is the major esthetic surgery around the world due to self-
esteem impact and post-mastectomy reconstruction. However, implants may be 
a target for biofilm formation, which can lead to severe infections, capsular 
contracture or anaplasic large cells lymphoma. The aims of the study were: (i) to 
evaluate biofilm formation in polystyrene plates by major pathogens involved in 
biomaterial-associated infections; (ii) to analyze biofilm formation in polystyrene 
after treatment with fibrinogen and collagen; (iii) to observe biofilm structure in 
mammary prosthesis surfaces by scanning electron microscopy (SEM); and (iv) 
to analyze biofilm cells’ viability by confocal laser scanning microscopy (CLSM). 
We selected one clinical and one reference strain of Corynebacterium 
diphtheriae, Enterococcus faecalis, Mycobacterium fortuituim, Mycobacterium 
abscessus subsp. massiliense, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis and Streptococcus 
pyogenes. Samples were inoculated in polystyrene flat-bottom plates with and 
without fibrinogen or collagen to observe biofilm’s formation by 
spectrophotometry. Clinical isolates were also tested with the following mammary 
prosthesis fragments: smooth silicone sizer, microtextured silicone, textured 
silicone and polyurethane. Following incubation, samples were processed and 
observed at SEM and CLSM. All samples were strong biofilm producers on 
polystyrene, except mycobacterial species. Results after treatment with 
fibrinogen and collagen varied. After treatment with fibrinogen, we observed a 
significant increase in biofilm production for the reference strain of S. aureus and 
the clinical isolate of C. diphtheriae and significant reduction for reference 
samples of C. diphtheriae and S. pyogenes (p<0,05). Treatment with collagen 
significantly increased biofilm formation in reference samples of M. fortuitum, S. 
aureus and S. epidermidis (p<0,05), and decreased formation in clinical isolates 
of E. faecalis, S. aureus and S. pyogenes, as well as in reference samples of C. 
diphtheriae and S. pyogenes (p<0,05). SEM images showed bacterial cells 
attached to all four surfaces tested, as well as the presence of extracellular 
polymeric substances, microcolonies and voids (or microchannels), especially in 
C. diphtheriae, S. aureus, and M. fortuitum biofilms and in microtextured and 
textured surfaces. CLSM showed cell viability for the majority of the 
microorganisms in all surfaces tested. Microscopies indicated stronger bacterial 
biofilm production on microtextured and textured surfaces. In contrast, we 
oberserved lesser biofilm formation on smooth silicone surface, regardless of the 
species. In all analyses, S. aureus species had higher capacity to produce biofilm. 
However, all species were able to form biofilm on the prosthesis surfaces tested, 
indicating the high risk for infections associated with breast implants in post-
surgical period. 

Keywords: Biofilm, breast prostheses, breast augmentation, biomaterial-

associated infections. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. MAMOPLASTIA DE AUMENTO 

 

A procura clínica por procedimentos cosméticos, cirúrgicos ou não 

cirúrgicos, vem aumentando ao longo dos anos devido a expectativas sociais, 

aumento na relevância dada a imagem corporal e maior aceitação dos 

procedimentos clínicos com finalidade estética (GABRIEL et al., 2015; ASPS, 

2016; GLOBE NEWSWIRE, 2017). O consumo de procedimentos dessa 

natureza está diretamente ligado à vaidade, tendo impacto relevante na 

autoestima dos pacientes consumidores (STREHLAU et al., 2015). 

Além desse fator preponderante nas diversas cirurgias estéticas, a 

mamoplastia de aumento está em constante ascensão não somente pelo 

benefício efetivo na qualidade de vida e autoestima, mas também na 

reconstrução mamária pós-mastectomia, na reconstrução mamária após 

abruptas perdas de peso, na reversão de cirurgias de redução de mama e 

correções pós-gestacionais (VINH et al., 2005; GABRIEL et al., 2015; HIDALGO 

et al., 2015). Essas cirurgias podem ser classificadas como cirurgias reparadoras 

ou estéticas, sendo um procedimento cirúrgico eletivo, tendo como intuito o 

aumento da região mamária e correção de assimetrias anatômicas (MANUEL et 

al., 2018). 

Dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética 

(International Society of Aesthetic Plastic Surgery - ISAPS) apontam o Brasil como 

o segundo país com maior número de cirurgias plásticas realizadas anualmente, 

totalizando 2.324.245 no ano de 2015. No mesmo ano, a mamoplastia foi a 

cirurgia plástica mais frequente no mundo e a segunda mais comum no Brasil 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA PLÁSTICA, 2016). No ano seguinte, 

a ISAPS relatou o aumento global de 9% nos procedimentos cosméticos. Em 

2016, o Brasil permaneceu como segundo país com o maior número de cirurgias 

plásticas realizadas por ano, totalizando 2.524.115, correspondendo a 10,7% 

das cirurgias realizadas em todo o mundo. A mamoplastia continuou sendo a 

cirurgia plástica mais frequente no mundo, sendo responsável por 15,8% de 
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todos os procedimentos cirúrgicos realizados no ano (GLOBE NEWSWIRE, 

2017). 

Para os procedimentos de mamoplastia de aumento são utilizados 

implantes com a finalidade de aumentar o volume dessa região anatômica. 

Esses implantes podem ser inseridos acima do músculo e abaixo da glândula 

mamária (subglandular) ou abaixo do músculo peitoral maior (submuscular) 

(PITTET et al., 2005).  

O primeiro caso bem-sucedido de mamoplastia de aumento foi descrito 

por Czerny em 1895, utilizando um lipoma de tronco para reconstrução de uma 

mastectomia parcial (CZERNY, 1895 apud GABRIEL et al., 2015). Desde então, 

foram utilizadas diversas substâncias com esse fim, como a gordura autóloga, 

resina epóxi, parafina, silicone líquido, película de silicone e matriz de salina, 

dentre outros. Em 1962, foi descrita por Gerow e Cronin a utilização de implantes 

sólidos de silicone, que consistiam em um revestimento externo siliconado 

preenchido com silicone gel (CRONIN et al., 1971; BEEKAN et al., 1999; 

MOMOH et al., 2010; GABRIEL et al. 2015). Desde então, os implantes 

mamários de silicone passaram por inúmeras modificações, visando melhor 

aderência ao tecido, menores riscos de extravasamento e diminuição nos índices 

de intercorrências, até que em 2012 foram aprovados pelo Food and Drug 

Administration (FDA) os implantes de silicone gel de quinta geração (GABRIEL 

et al., 2015). 

Os implantes de mama, ou próteses mamárias de quinta geração, são 

compostos de uma matriz interna de silicone gel e uma superfície de 

revestimento de material e espessura variáveis. Esse revestimento externo tem 

como objetivo impedir o extravasamento da matriz interna, além de favorecer 

maior aderência e estabilidade no tecido. Dentre os diversos tipos de superfície, 

as mais utilizadas são a superfície com revestimento de silicone liso, 

revestimento de silicone em diversas texturas e revestimento de espuma de 

poliuretano (PITTET et al., 2005; D’AVILA et al., 2007; GABRIEL et al., 2015; 

AJDIC et al., 2016; EFANOV et al., 2017; MAXWELL et al., 2017), como mostra 

a Figura 1. 

Desde a implantação da nova geração de próteses mamárias, a escolha 

da superfície de revestimento a ser utilizada gera grande debate na comunidade 

médica e científica, com uma extensa quantidade de trabalhos publicados sobre 



19 
 

o assunto (D’AVILA et al., 2007; JACOMBS et al., 2014; CASTEL et al., 2015; 

AJDIC et al., 2016; DUXBURY et al., 2016; EFANOV et al., 2017; WANG et al., 

2018). 

Figura 1. Representação das superfícies de revestimento de próteses mamárias de quinta 

geração disponíveis no mercado. A partir do lado esquerdo estão: prótese de superfície de 

silicone lisa, prótese de superfície de silicone microtexturizada, prótese de superfície de silicone 

texturizada e prótese com revestimento de espuma de poliuretano (DREAMPLASTIC, 2017). 

 

A seleção do tipo da superfície de revestimento se dá em relação às 

respostas dos indivíduos a esses materiais, visando diminuir o risco de 

intercorrências. Nesse contexto, diversas ocorrências adversas podem seguir o 

período pós-cirúrgico, como a formação de contratura capsular, dupla cápsula, 

seromas tardios, assimetrias, hematomas, ruptura da prótese e infecções. Além 

desses, em 2011, foi gerado um alerta pelo FDA quanto ao potencial risco de 

desenvolvimento de linfoma anaplásico de células grandes associado a 

implantes mamários (BIA-ALCL, do inglês breast implant-associated anaplastic 

large cell lymphoma) após cirurgias de mamoplastia de aumento (PITTET et al., 

2005; CLEMENS et al., 2017; WANG et al., 2018; FDA, 2018). 

Dentre todas as ocorrências, as mais comuns são as contraturas 

capsulares, em que é observado um tecido fibroso do tipo corpo estranho, 

composto por matriz de colágeno e, dependendo do grau, podem ser 

extremamente doloridas e causar o endurecimento da mama. A patogênese da 

contratura capsular é multifatorial, mas sugere-se que infecções e a escolha da 

superfície de revestimento tenham influência direta em seu aparecimento 

(HEADON et al., 2015; EFANOV et al., 2017). 
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O revestimento de poliuretano foi, por muitos anos, preferencialmente 

escolhido devido ao reduzido risco de desenvolvimento de fibroses colágenas 

(PITTET et al., 2005; D’AVILA et al., 2007). No entanto, a utilização desse tipo 

de revestimento tem gerado grande preocupação devido à modificação química 

de sua estrutura quando exposta a mecanismos bioquímicos e fisiológicos, com 

potencial carcinogênico em animais, levantando a questão sobre tal efeito em 

humanos (DAKA et al., 1993; CASTEL et al., 2015; GABRIEL et al., 2015; 

EFANOV et al., 2017). Em 2017, havia 300 casos de BIA-ALCL reportados ao 

FDA, mas apenas 93 relatos haviam sido publicados na literatura 

(LEBERFINGER et al., 2017). No mesmo ano, foi relatado no Brasil o primeiro 

caso de BIA-ALCL em um hospital em São Paulo em um paciente que realizou 

mamoplastia de aumento utilizando prótese revestida de poliuretano (BATISTA 

et al., 2017). 

Atualmente, tem sido recomendada a utilização de próteses de 

revestimento de silicone em suas diversas texturizações (JACOMBS et al., 2014; 

GABRIEL et al., 2015; EFANOV et al., 2017; WANG et al., 2018), apesar de 

relatos que sugerem que o aumento da superfície de contato das próteses 

texturizadas facilita a aderência e proliferação bacteriana, fato que estaria 

diretamente relacionado com danos mais graves no período pós-cirúrgico 

(LOCH-WILKINSON et al., 2017; BROWN et al., 2018). 

 

1.2. INFECÇÕES ASSOCIADAS A IMPLANTES MAMÁRIOS 

 

Além do risco de desenvolvimento de intercorrências secundárias, a 

proliferação microbiana em superfícies de próteses mamárias gera um grande 

alerta de saúde, trazendo riscos ao paciente no período pós-cirúrgico por si só 

(AJDIC et al., 2016; DUXBURY et al., 2016). As infecções decorrentes do 

procedimento são relatadas como as complicações mais temidas após a cirurgia 

para inclusão de implantes mamários dentre os usuários (HAIAVY et al., 2002; 

COSTERTON et al., 2005). 

Estudos demonstram taxas de infecção variando de 1% a 3% em casos 

estéticos e de até 52% de reconstrução pós-mastectomia, em procedimentos 

realizados em diferentes cenários (PITTET et al., 2005; HAIAVY et al., 2002; 

PITTET et al., 2005; ARACO et al., 2007; RADOVANOVIC et al., 2010; WASHER 
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et al., 2012; FISCHER et al., 2014; RUBINO et al., 2014; SENG et al., 2015; 

DASSOULAS et al., 2018; LALANI et al., 2018). Alguns fatores de risco para 

essas infecções são: cirurgia realizada em fase pós-operatória aguda em 

pacientes mastectomizadas, pacientes em uso de quimioterapia e radioterapia, 

a presença de cicatrizes teciduais prévias, isquemia, feridas de difícil 

cicatrização, obesidade, diabetes mellitus, falência renal, patologias na pele e 

tabagismo (VANDERWEYER et al., 2003; KATO et al., 2013; MLODINOW et al., 

2013; LALANI et al., 2018). 

Diversos fatores podem ser responsáveis pela infecção mamária 

associada a próteses, que vão desde a manipulação cirúrgica dos moldes e das 

próteses até a técnica cirúrgica utilizada, a dissecção de linfonodos, a 

contaminação das próteses, fatores imunológicos, os cuidados do paciente ou 

até mesmo a microbiota da mama e dos ductos mamários (PITTET et al., 2005; 

JIANU et al., 2013; LALANI et al., 2018). O diagnóstico das infecções na região 

do implante pode envolver a presença de sinais clínicos de dor nos seios, eritema 

e inchaço, até a utilização de testes como mamografia e ressonância magnética, 

além de culturas de material drenado, guiadas por ultrassom, do fluido peri 

protético (WASHER et al., 2012; SHAH et al., 2016; LALANI et al., 2018). 

Essas infecções se tornam de difícil erradicação devido ao 

desenvolvimento de biofilme sobre o material (COSTERTON et al., 2005, 

WIXTROM et al., 2012; MENPIN et al., 2018). Ainda, evidências científicas 

recentes demonstram que a infecção subclínica e desenvolvimento de biofilme 

sobre o material realmente é a principal causa para o surgimento de contraturas 

capsulares (GABRIEL et al., 2015; AJDIC et al., 2016; EFANOV et al., 2017; 

MENPIN et al., 2018) ou até mesmo para o surgimento de BIA-ALCL (HU et al., 

2016; ADAMS et al., 2016; BATISTA et al., 2017; LOCH-WILKINSON et al., 

2017). 

 

1.3. BIOFILME  

 

Ao contrário da realidade in vitro, os microrganismos, tanto no ambiente 

quanto em parasitismo, vivem em escassez de nutrientes e constante estresse 

metabólico.  Para resistir a esses fatores, os microrganismos podem se encontrar 

em comunidades aderidas que compartilham, através de sua matriz extracelular, 
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fatores que podem regular sua virulência e resistência, podendo garantir maior 

persistência durante o curso clínico de uma infecção (COSTERTON et al., 1987; 

STEWART et al., 2001; STEPANOVIC et al., 2007; MOORMEIER & BAYLES, 

2017). Essas comunidades, chamadas de biofilme, são estruturas de proteção 

celular, constituídas por um arcabouço de populações sésseis fortemente 

aderidas, compostas por camadas de um ou mais microrganismos associados e 

seus produtos de matriz extracelular. O biofilme é responsável pela maior 

aderência microbiana a superfícies bióticas ou abióticas, conferindo maior 

resistência a mecanismos antimicrobianos. Além disso, sua remoção total de 

uma superfície se dá somente ante a estímulos mecânicos (COSTERTON et al., 

2005; MOREIRA et al., 2011; WIXTROM et al., 2012; VEERACHAMY et al., 

2014; JAMAL et al., 2017).  

A aderência de microrganismos e formação de biofilme em dispositivos 

médicos e cirúrgicos é amplamente abordada como uma das principais causas 

de infecções recorrentes nos serviços de saúde, dificultando o tratamento e 

aumentando a mortalidade dos pacientes que fazem uso de quaisquer desses 

materiais, as chamadas infecções associadas a biomateriais (BAI, do inglês 

biomaterial-associated infections). Alguns deles são: fios de sutura, cateteres, 

sondas, substâncias preenchedoras e próteses como as de titânio, metálicas, 

plásticas e de silicone (HENRY-STANLEY et al., 2010; TRAUTNER et al., 2004; 

FEY et al., 2010; WIXTROM et al., 2012; HORCH et al., 2013; JACOMBS et al., 

2014; KATHJU et al., 2014; MURUGAN et al., 2016). 

O ciclo de formação do biofilme se dá em alguns passos, dependentes de 

densidade populacional, sinalizações endógenas de cada microrganismo e 

sinalizações célula a célula, em um mecanismo conhecido como quorum sensing 

(VEERACHAMY et al., 2014; JAMAL et al., 2017). O processo se inicia com a 

aderência primária do microrganismo à superfície de revestimento, onde há a 

formação de substâncias extracelulares poliméricas (extracellular polymeric 

substances - EPS). O segundo passo é a multiplicação celular e formação de 

microcolônias, quando há a integração do metabolismo intercelular para 

maturação do biofilme. Só então é formado o chamado biofilme maduro, quando 

há o estabelecimento da sinalização auto indutora entre as células, levando a 

uma maior secreção celular e potencialização do sistema quorum sensing. 

Nesse estágio, existe uma maior expressão gênica, estimulando a produção de 
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EPS e formação de microcanais entre as microcolônias, que funcionarão como 

uma espécie de sistema circulatório, 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 se 

dispersar, se aderir a outra parte da superfície ou causar infecção em outros 

locais do organismo (WIXTROM et al., 2012; CONSTANTINE et al., 2014; 

JAMAL et al., 2017).  

Alguns microrganismos possuem propriedades específicas que 

favorecem a aderência celular a proteínas específicas do organismo do 

hospedeiro ou a substratos abióticos, denominadas adesinas. Algumas delas 

são: pili (ou fímbrias), flagelos, componentes de superfície microbianos que 

reconhecem moléculas de matriz adesiva (MSCRAMMs, do inglês microbial 

surface component recognizing adhesive matrix molecules), proteínas ligadoras 

ao fibrinogênio, fator de agregação (clumping), adesina de colágeno, dentre 

outras (SABBADINI et al., 2010; FOSTER et al., 2014; PAHARIK & HORSWILL, 

2016; JAMAL et al., 2017; ESTEBAN et al., 2018).  

Além das adesinas, a regulação da aderência de um microrganismo a 

uma superfície pode se dar pela força de van der Waals, hidrofobicidade do 

substrato e a própria matriz extracelular polimérica que recobre o biofilme. Além 

de promover maior aderência, as EPS propiciam nutrição e proteção às camadas 

celulares presentes no biofilme (VEERACCHAMY et al., 2014; JAMAL et al., 

2017). Essa matriz é composta principalmente por água, com grande quantidade 

de polissacarídeos, proteínas, DNA extracelular, RNA e íons (JAMAL et al., 

2017). 

 

1.4. PATÓGENOS CAUSADORES DE INFECÇÕES ASSOCIADAS À 

PRODUÇÃO DE BIOFILME EM PRÓTESES MAMÁRIAS 

 

Existe uma série de relatos de casos que descrevem a associação de 

microrganismos patogênicos com a formação de biofilme e infecção de implantes 

mamários. O microrganismo mais frequentemente descrito é Staphylococcus 

epidermidis (PAJKOS et al., 2003; CONSTANTINE et al., 2014; JACOMBS et al., 

2014; SENG et al., 2015). Porém, infecções associadas a implantes mamários 

podem ser causadas por uma grande variedade de microrganismos, tais como 
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Staphylococcus aureus (YII et al., 2003; SENG et al., 2015), Streptococcus 

pyogenes (PERISCHETTI et al., 2008; SENG et al., 2015), Serratia marcescens 

(NAHABEDIAN et al., 2003), Cutibacterium (anteriormente Propionibacterium) 

acnes, Cutibacterium (anteriormente Propionibacterium) granulosum, 

Corynebacterium spp. (DEL POZO et al., 2009) Pseudomonas aeruginosa 

(CLAYTON et al., 2012; SENG et al., 2015) Klebisiella pneumoniae 

(MONTANDOM et al., 2014) e micobactérias de crescimento rápido (MCR) 

(DUARTE et al., 2009; MACEDO et al., 2009; WAJNBERG et al., 2011; 

MARQUES et al., 2011; RÜEGG et al., 2015; ESTEBAN et al., 2018). Pelo 

reconhecido potencial de formação de biofilme, Enterococcus spp. também se 

encontram como potenciais causadores de infecções associadas à 

procedimentos cosméticos (ADAMS et al., 2016). Abaixo, destacamos as 

características de oito patógenos reconhecidamente ou potencialmente 

relacionados com infeções e formação de biofilme em próteses mamárias. 

 

1.4.1. Corynebacterium diphtheriae 

 

Corynebacterium spp. é um gênero bacteriano integrante da microbiota 

normal do ser humano e a principal espécie do gênero, Corynebacterium 

diphtheriae, se apresenta como bacilo pleomórfico Gram positivo, anaeróbio 

facultativo e imóvel (PEIXOTO et al., 2011; ZASADA, 2015; CHANDRAN et al. 

2016). O microrganismo é o principal agente etiológico da difteria, uma doença 

toxi-infecciosa, imunoprevinível e de potencial letalidade (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006; GOMES et al., 2009; PEIXOTO et al., 2011). A doença é causada 

por cepas de C. diphtheriae produtoras de toxina diftérica e, em sua forma 

clássica, acomete inicialmente a região do trato respiratório superior, causando 

faringite com a presença de placas pseudomembranosas, podendo evoluir a 

quadros de intoxicação e levar ao óbito. Entretanto, existem infecções invasivas 

graves causadas por cepas de C. diphtheriae não toxigênicas, geralmente 

ligadas a pacientes imunocomprometidos (GOMES et al., 2009; PEIXOTO et al., 

2011; ZASADA, 2015; CHANDRAN et al., 2016).  

Além disso, apesar da existência de imunização eficaz para difteria, a 

vacina possui ação apenas contra a toxina diftérica, não causando danos a 

componentes da parede celular dos difteroides. Por isso, a circulação dos 
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microrganismos permanece constante. Nesse cenário, os fatores de aderência 

de C. diphtheriae desempenham um importante papel na colonização e nos 

estágios iniciais das infecções não toxigênicas (KHARSEEVA et al., 2017).  

Corynebacterium diphtheriae é capaz de expressar diversos fatores de 

aderência relacionados à fixação em superfícies bióticas e abióticas. Dentre eles, 

estão o análogo ao fator de agregação expresso por S. aureus, atividade de 

coagulase livre e fatores de ligação ao fibrinogênio (SABBADINI et al., 2010), 

além da capacidade de ligação aos colágenos do tipo I e tipo IV, aderência a 

células HeLa e Hep-2 (PEIXOTO et al., 2011), a presença de pili, 

lipoarabinomanana e outras proteínas de superfície (SANGAL & HOSKISSON, 

2016; KHARSEEVA et al., 2017). Esses elementos propiciam ao microrganismo 

em questão um grande poder de fixação em superfícies, favorecendo a formação 

de biofilme e aumentando seu potencial infeccioso (KHARSEEVA et al., 2012; 

KHARSEEVA et al., 2017). 

 

1.4.2. Enterococcus faecalis 

 

Bactérias do gênero Enterococcus se apresentam como cocos Gram 

positivos organizados aos pares ou em pequenas cadeias e possuem a 

capacidade de sobreviver em diversas faixas de temperatura, pH e condições 

hiper e hipotônicas. Esses microrganismos estão presentes, como comensais, 

na microbiota de seres humanos, animais e insetos, colonizando principalmente 

o trato gastrointestinal. Enterococcus faecalis constitui a principal espécie 

patogênica do gênero, embora a incidência de doenças por Enterococcus 

faecium esteja aumentando nos últimos anos, sobretudo em infecções 

relacionadas à assistência à saúde (IRAS). Além disso, essas espécies estão 

frequentemente associadas a resistência aos antimicrobianos mais empregados 

no tratamento das infecções bacterianas (AGUDELO HIGUITA & HUYCKE, 

2014; LEBRETON et al., 2014; GOH et al., 2017). 

A capacidade de formação de biofilme por microrganismos dessa espécie 

é um dos seus principais fatores de virulência e essa habilidade está relacionada 

ao grande aporte de componentes de superfície e proteínas secretadas, como a 

substância de agregação (DUNNY et al., 2014), a proteína de superfície 
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enterocócica Esp (TENDOLKAR et al., 2004), as enzimas gelatinase (GelE) e 

serina protease (SprE) que, quando atuam como indutoras de ativação da 

autolisina AtlA, contribuem para a formação de biofilme dependente de DNA 

extracelular (eDNA) (THOMAS et al., 2008; HANCOCK et al., 2014), o locus 

regulador de E. faecalis fsr, que favorece a biossíntese de gelatinase e contribui 

com a ativação do sistema quorum sensing (PILLAI et al., 2004; MOHAMED & 

HUANG, 2007), as pili, que podem ser codificadas pelo operon ebp (do inglês, 

endocarditis- and biofilm-associated pilus) ou pelo locus bee (DUNNY et al., 

2014; HANCOCK et al., 2014), os polissacarídeos, codificados pelo locus epa 

(DUNNY et al., 2014), além das MSCRAMMs enterocócicas, como a adesina de 

E. faecalis ao colágeno (Ace), que favorece ligação do microrganismo ao 

colágeno e laminina aumentando o potencial de aderência em superfícies 

bióticas (NALLAPAREDDY et al, 2011), e as proteínas de superfície de E. 

faecalis (Fss1, Fss2, Fss3) que se ligam ao fibrinogênio imobilizado com 

diferentes graus de afinidade (HANCOCK et al., 2014). 

 

1.4.3. Micobacterias de Crescimento Rápido (MCR) 

 

Dentro da árvore filogenética do gênero Mycobacterium, existem dois 

grandes grupos de microrganismos: as denominadas micobactérias de 

crescimento lento e as micobactérias de crescimento rápido (MCR). Ambos os 

grupos são formados por bacilos aeróbicos que resistem à descoloração álcool-

ácida, devido à constituição altamente lipídica da parede celular (MIGNARD & 

FLANDROI, 2008) 

Em geral, as micobactérias possuem a capacidade de formação de 

biofilme em superfícies bióticas e abióticas semelhante a outros microrganismos. 

Além disso, algumas espécies são capazes de formar essas estruturas no ar, 

sem a necessidade de uma superfície de contato (OJHA et al., 2008). A 

comunicação intercelular para a formação de biofilme se dá através de quorum 

sensing e os principais componentes de superfície que favorecem a aderência e 

formação de biofilme pelo microrganismo são os ácidos micólicos de cadeia 

curta, glicopeptídeos e, em certas espécies, a chaperona GroEL1 (ESTEBAN & 

GARCIA-COCA, 2018). 
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As MCR atualmente congregam seis grandes grupos taxonômicos: o 

grupo M. fortuitum, o complexo M. chelonae/M. abscessus, M. smegmatis, M. 

mucogenicum, M mageritense/M. wolinskyi e as MCR pigmentadas (BROWN-

ELLIOT & PHILLEY, 2017). Algumas espécies de MCR têm sido frequentemente 

associadas a infecções pós-cirúrgicas, principalmente na área cosmética, com 

destaque para M. fortuitum, M. abscessus, M. chelonae e M. immunogenum. Os 

principais procedimentos relatados são lipoaspiração, mesoterapia e 

mamoplastia de aumento (CDC, 1998; BEPA, 2008; DUARTE, et al., 2009; 

MACEDO et al., 2009; RÜEGG, 2015; BROWN-ELLIOT & PHILLEY, 2017; AL-

HALABI et al., 2018; ESTEBAN & GARCIA-COCA, 2018). 

 

1.4.3.1. Mycobacterium fortuitum 

 

Relatos de infecções pós-cirurgicas por MCR têm sido cada vez mais 

frequentes ao redor do mundo. Nesse contexto, M. fortuitum representa uma 

das principais MCR associadas a BAI, além da constante correlação com IRAS, 

acometendo principalmente pele e pulmões (HO et al., 2012). Sua distinção 

para as outras espécies de MCR pode ser feita por meio de diferenças na 

conformação das colônias e testes bioquímicos, mas, para maior precisão no 

diagnóstico, são empregados métodos moleculares (HO et al., 2012; ESTEBAN 

& GARCIA-COCA, 2018). 

No que tange as infecções relacionadas à mamoplastia de aumento, M. 

fortuitum é a MCR mais comum, chegando a ser causa de mais de 50% dos 

casos de MCR relatados (HAIAVY & TOBIN, 2002; VINH et al., 2006; 

PADOVEZE et al., 2007; SENG et al. 2015; ACHRA et al., 2016; ROMERO et 

al., 2017; AL-HALABI, 2018). A infecção por esse microrganismo produz 

resposta inflamatória local aguda ou subaguda, com presença de secreção 

purulenta e resultados microbiológicos negativos em culturas de rotina, além 

de ser uma espécie altamente resistente ao tratamento antimicrobiano (SENG 

et al. 2015). Apesar dos inúmeros relatos de ocorrência de BAI causadas por 

M. fortuitum, pouco se sabe sobre os mecanismos específicos e moléculas de 

aderência que favorecem a formação de biofilme pela espécie (ESTEBAN & 

GARCIA-COCA, 2018). 
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1.4.3.2. Mycobacterium abscessus subsp. massiliense 

 

Assim como o M. fortuitum, Mycobacterium abscessus subsp. massiliense 

é uma MCR frequentemente isolada de sítios infecciosos, principalmente 

relacionados a pós-cirúrgicos estéticos e infecções nosocomiais, responsáveis 

por infecções crônicas, persistentes e com alta taxa de resistência a 

antimicrobianos (ADEKAMBI et al., 2017; ESTEBAN & GARCIA-COCA, 2018). 

M. abscessus subsp. massiliense integra o complexo M. abscessus, 

juntamente com Mycobacterium bolletii. Devido à semelhança genética, muito se 

debate sobre a classificação dos três microrganismos dentro de espécies ou 

subespécies de M. abscessus. Estudos recentes demonstraram a presença 36 

genes exclusivamente encontrados em M. abscessus, 15 em M. bolletii e 15 em 

M. massiliense, permitindo a distinção desses microrganismos em três 

subespécies distintas (SASSI & DRANCOURT, 2014; ADEKAMBI et al.,2017; 

EVERALL et al., 2017; RYAN & BYRD, 2018). 

O microrganismo é capaz de formar uma estrutura de biofilme altamente 

resistente a antimicrobianos (CLARY et al., 2018). Essa capacidade é 

relacionada a fatores semelhantes às demais micobactérias, como descrito 

anteriormente. Contudo, em M. abscessus subsp. massiliense, as colônias que 

apresentam fenótipo liso possuem glicopeptidolipídeos (GPS) em sua parede 

celular, que pode auxiliar na evasão ao sistema imune e na persistência ante a 

inflamação mediada por IL-8 e recrutamento de neutrófilos (RYAN & BYRD, 

2018). Além disso, foram descritas cepas de M. abscessus subsp. massiliense 

capazes de causar surtos infecciosos em diversas regiões geográficas sem a 

evidência de um ponto de origem comum, inclusive no Brasil (DUARTE et al., 

2009; RÜEGG et al., 2015; EVERALL et al., 2017; RYAN & BYRD, 2018). 

 

1.4.4. Pseudomonas aeruginosa 

 

Os bacilos Gram negativos característicos do gênero Pseudomonas são 

amplamente distribuídos no solo e ambientes aquáticos e podem causar 

infecção em plantas e animais, incluindo os seres humanos. Dentre as espécies 

do gênero, Pseudomonas aeruginosa é o patógeno oportunista mais associado 

a infecções em humanos, sendo frequentemente relacionado com IRAS, 



29 
 

infecções em pacientes imunocomprometidos, queimaduras, feridas cirúrgicas e 

BAI (HUBER et al., 2016; STREETER & KATOULI, 2016; LEE et al., 2017). 

Pseudomonas aeruginosa pode causar uma gama de infecções graves 

como bacteremia, pneumonia, abscessos, infecções de trato urinário e infecções 

persistentes em pacientes com fibrose cística e doença pulmonar obstrutiva 

crônica. O microrganismo dispõe de uma grande capacidade adaptativa ao 

ambiente, de aquisição de resistência a antimicrobianos e um forte potencial de 

formação de biofilme, dificultando seu tratamento e erradicação (HUBER et al., 

2016; STREETER & KATOULI, 2016; LEE & YOON, 2017; MORADALI et al., 

2017). Quanto à formação de biofilme em materiais implantados, P. aeruginosa 

já foi isolado de infecções relacionadas a cateter, próteses e dispositivos 

odontológicos, próteses mamárias, além de propiciar maior aderência por parte 

de outros microrganismos quando encontram-se em um mesmo biofilme 

(PITTET et al., 2005; FREITAS et al., 2010; OZBEK & MATARACI-KARA, 2016; 

LEE et al., 2017; LEE & YOON; 2017)  

A capacidade robusta de formação de biofilme sofre regulação do sistema 

quorum sensing e se inicia pela aderência, mediada pelas adesinas CdrA, Pel, 

alginato, pela proteína WspA, pelo flagelo, pelo pilus do tipo IV, polissacarídeo 

Psl e lipopolissacarídeo (LPS). Sua maturação é relacionada à grande 

capacidade de produção de EPS e eDNA, conferindo nutrição e sustentação 

para o arcabouço do biofilme (LEE & YOON, 2017). 

 

1.4.5. Staphylococcus aureus 

 

Sendo um dos principais e mais estudados patógenos do ser humano, S. 

aureus é frequentemente relacionado com BAI e dispõe de diversos fatores que 

favorecem a aderência e gravidade desse tipo de infecção (ARAD et al., 2013; 

LISTER & HORSWILL, 2014; BALASUBRAMANIAN et al., 2017; FIGUEIREDO 

et al., 2017; MOORMIER & BAYLES, 2017; OLIVEIRA et al., 2018).  

Staphylococcus aureus é uma espécie de cocos Gram positivos, cujas 

células podem ser encontradas isoladas ou em diferentes arranjos, incluindo 

agrupamentos irregulares. O microrganismo é considerado um patógeno 

oportunista, uma vez que integra a microbiota normal de cerca de 30% da 

população, colonizando principalmente as narinas anteriores (SANTOS et al., 
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2007; SAFDAR et al., 2008; SILVA-SANTANA et al., 2015). A colonização é 

diretamente associada ao aumento na propensão à infecção, principalmente em 

pacientes imunodeprimidos ou com dispositivos implantados (SANTOS et al, 

2007; ARCHER, 2011; LISTER & HORSWILL, 2014). 

A espécie possui uma gama de estruturas que favorecem direta e 

indiretamente sua aderência a substratos, como a sinalização mediada pelo 

sistema quorum sensing agrA e proteínas ancoradas na parede celular, 

principalmente as denominadas MSCRAMMs. Algumas proteínas de superfície 

estafilocócicas são: as proteínas ligadoras de fibronectina (FnBPA e FnBPB), 

proteínas de repetição da família serina-aspartato (SdrC, SdrD e SdrE), fatores 

de agregação (ClfA and ClfB), adesina de colágeno (Cna), proteína A 

estafilocócica (SpA), proteína sensível à plasmina (Pls), proteína G de superfície 

(SasG), determinantes de superfície regulados por ferro (IsdA, IsdB, IsdC e 

IsdH), proteína ligadora a sialoproteína óssea (Bbp) e proteína associada ao 

biofilme (Bap). As MSCRAMMs possuem afinidade por moléculas de matriz 

extracelular do hospedeiro, favorecendo maior aderência e podendo ter relação 

direta na produção de biofilme em superfícies bióticas. Além disso, S. aureus 

também pode se aderir a superfícies abióticas por meio de interações 

eletrostática e hidrofóbicas com o auxílio da autolisina AtlA (FOSTER et al., 2014; 

SILVA-SANTANA et al., 2015; MOORMEIER & BAYLES, 2017).   

Imediatamente após a aderência, o microrganismo secreta diversas EPS 

para favorecer maior fixação, interação intercelular e facilitar a multiplicação 

bacteriana. Em grande parte das cepas de S. aureus, essa função é realizada 

pela ação da adesina polissacarídica intercelular (PIA, do inglês polysaccharide 

intercellular adhesin), transcritas pelo operon intercelular de aderência ica 

(ARCHER et al., 2011; FOSTER et al., 2014; MOORMEIER & BAYLES, 2017). 

No entanto, amostras de S. aureus resistentes a meticilina com o operon ica 

silenciado podem produzir biofilme com o auxílio da SpA e outras MSCRAMMs, 

como FnBPA, FnBPB e SasG (O’NEIL et al., 2007; MERINO et al., 2009; 

FIGUEIREDO et al., 2017). 

Além da grande capacidade de formação de biofilme, as infecções 

causadas por S. aureus se tornam de difícil tratamento devido aos diversos 

mecanismos de resistência aos antimicrobianos frequentemente encontrados na 

espécie (FOSTER et al., 2014; KANNAPPAN et al., 2019). 
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1.4.6. Staphylococcus epidermidis 

 

Staphylococcus epidermidis, bem como outras espécies do gênero, é 

caracterizada por se apresentar em formato de cocos Gram positivos, em 

arranjos irregulares e integra o grupo dos estafilococos coagulase-negativos 

(ECN), colonizando principalmente a pele e mucosas do ser humano (FEY & 

OLSON, 2010; PINHEIRO et al., 2011). Apesar de ser a segunda espécie do 

gênero em maior importância clínica e epidemiológica, principalmente em BAI e 

IRAS, possui como principal fator de virulência a habilidade de formação de 

biofilme, o que aumenta sua capacidade infecciosa e de resistência (FEY & 

OLSON, 2010; KANNAPPAN et al., 2019). 

Staphylococcus epidermidis é o microrganismo mais associado a 

infecções subsequentes a mamoplastia de aumento, levando a inúmeros casos 

de contratura capsular, abscessos mamários e possivelmente a BIA-ALCL (FEY 

& OLSON, 2010; ALLAN et al., 2012; RIEGER et al., 2013; JACOMBS et al., 

2014; CHEESA et al., 2016). A estrutura do biofilme maduro de S. epidermidis 

pode conter PIA, fatores proteicos (Bhp, Aap e Embp), ácidos teicóicos e eDNA. 

Sua aderência inicial é favorecida por adesinas/autolisinas bifuncionais, pelas 

MSCRAMMs, como a proteína ligadora ao fibrinogênio SdrG, as proteínas 

ligadoras ao colágeno GehD e SdrF, Sdra proteína ligadora à fibronectina Embp, 

e as proteínas, SesC, SesH, SesI e SesG. Após a aderência, o microrganismo 

produz e secreta seus conteúdos de matriz extracelular para favorecer a 

multiplicação e maturação do biofilme (OTTO, 2008; FEY & OLSON, 2010; 

PAHARIK & HORSWILL, 2016)  

 

1.4.7. Steptococcus pyogenes 

 

Streptococcus pyogenes é uma espécie de Streptococcus β-hemolítico, 

que apresenta o grupo A de Lancefield. O microrganismo é patógeno exclusivo 

do ser humano, e suas características gerais envolvem o seu formato de cocos 

Gram positivos, agrupados desde os pares até longas cadeias, envoltos por 

cápsula composta por ácido hialurônico e parede celular com presença de 

proteína M. Os dois últimos funcionam como artifícios de evasão ao sistema 
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imune do hospedeiro e aderência a células do hospedeiro. (BROUWER et al., 

2016; DIETRICH & STEELE, 2018; LAABEI & ERMET, 2019). 

Apesar de colonizar a pele e a mucosa da região nasofaríngea dos seres 

humanos, S. pyogenes encontra-se entre os dez agentes infecciosos com maior 

índice de mortalidade (CARAPETIS et al., 2005). O microrganismo é capaz de 

causar uma gama de doenças, que vão desde infecções mais brandas como o 

impetigo e faringite até doenças mais graves como a erisipela, celulite, fascite 

necrosante, sepse, meningite e a síndrome do choque tóxico estreptocócico, 

semelhante àquela causada por S. aureus (BROUWER et al., 2016; DIETRICH 

& STEELE, 2018; LAABEI & ERMET, 2019). 

Ainda que o microrganismo tenha fatores de virulência bem descritos, a 

habilidade de formação de biofilme só começou a ser explorada recentemente, 

sendo fortemente relacionada a infecções persistentes, mesmo em 

imunocompetentes, e BAI (RUBINO et al., 2014; FIEDLER et al., 2015; 

BROUWER et al., 2016; LAABEI et al., 2019). Sugere-se que sua aderência pode 

ser mediada pela sinalização via quorum sensing, além da influência da ação da 

proteína M, da cápsula, da estrutura semelhante à pilus, das MSCRAMMs, da 

proteína A de superfície de Streptococcus do grupo A (AspA), das proteínas 

estreptocócicas collagen-like 1 e 2 (Scl1 e Scl2), da exotoxina piogênica B 

(SpeB), dentre outras proteínas secretadas e de superfície que se ligam ao 

colágeno, à fibronectina (FBP54) e antígenos T (MANETTI et al., 2007; FIEDLER 

et al., 2015; BROUWER et al., 2016; YOUNG et al., 2016). 

  

1.5. JUSTIFICATIVA 

 

Considerando o exposto e tendo em vista as complicações associadas às 

cirurgias de mamoplastia de aumento, se fazem necessários estudos 

aprofundados para esclarecer o grau de formação de biofilme de uma grande 

variedade de microrganismos com potencial para causar infecção associadas a 

biomateriais. Nesse contexto, é necessário testar as diversas superfícies de 

revestimento de próteses mamárias, a fim de identificar quais microrganismos 

são capazes de promover maior formação de biofilme e possíveis infecções 

associadas a esses implantes, além de evidenciar o tipo de implante com maior 

susceptibilidade para a formação de biofilme.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral do estudo foi avaliar a capacidade de formação de 

biofilme de microrganismos de oito espécies bacterianas (a saber, 

Corynebacterium diphtheriae, Enterococcus faecalis, Mycobacterium fortuitum, 

Mycobacterium abscessus subsp. massiliense, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis e Streptococcuus 

pyogenes) em diferentes superfícies, principalmente materiais de revestimento 

de próteses mamárias. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Realizar ensaios de formação de biofilmes por cepas das oito espécies 

supracitadas em superfícies de placas de poliestireno com e sem tratamento de 

fibrinogênio e colágeno tipo 1; 

- Analisar a estrutura, espessura e viabilidade do biofilme das espécies 

supracitadas em quatro diferentes materiais de revestimento de próteses 

mamárias por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia confocal 

a laser (CLSM).  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. LOCAIS DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

As amostras bacterianas utilizadas no estudo foram adquiridas de 

diferentes fontes. As amostras de Enterococcus faecalis foram selecionadas no 

estoque do Laboratório de Cocos Gram Positivos, da Universidade Federal 

Fluminense (UFF); as amostras de Mycobacterium fortuitum e Mycobacterium 

abscessus subsp. massiliense foram cedidas pelo Prof. Rafael Silva Duarte e 

selecionadas no estoque do Laboratório de Micobactérias da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). As demais amostras foram gentilmente 

cedidas por pesquisadores colaboradores. As amostras de Corynebacterium 

diphtheriae foram cedidas pela Profa. Ana Luíza Mattos Guaraldi do Laboratório 

de Corinebactérias de Importância Clínica da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ). As amostras de Staphylococcus aureus foram cedidas pelo Prof. 

Fábio Aguiar Alves do Laboratório de Epidemiologia Molecular e Biotecnologia 

da UFF. As amostras de Streptococcus pyogenes foram cedidas pela Profa. 

Rosana Rocha Barros do Laboratório de Cocos Gram Positivos da UFF e, por 

fim, as amostras de Staphylococcus epidermidis e Pseudomonas aeruginosa 

foram cedidas pelo Prof. Robson de Souza Leão da UERJ. 

Os experimentos de formação de biofilme em placas de poliestireno foram 

realizados no Laboratório de Cocos Gram Positivos – UFF e no Laboratório de 

Micobactérias – UFRJ. A leitura das placas foi realizada no Departamento de 

Microbiologia, Imunologia e Parasitologia da UERJ. Por sua vez, os ensaios de 

formação de biofilme em superfícies de próteses mamárias foram realizados no 

Laboratório de Micobactérias – UFRJ. 

Os fragmentos destinados ao preparo para microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) foram processados, por prestação de serviço, na Unidade de 

Microscopia Multiusuário Souto-Padrón & Lins – UFRJ. A observação das 

imagens de MEV foi executada, por colaboração com o técnico Leandro Almeida, 

na Seção de Engenharia Mecânica e de Materiais do Instituto Militar de 

Engenharia (IME) no Rio de Janeiro. 
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O processamento dos fragmentos de próteses mamárias destinados à 

microscopia confocal a laser foi realizado no Laboratório de Micobactérias – 

UFRJ. A observação das imagens foi realizada por prestação de serviços na sala 

de microscopia confocal do Instituto de Ciências Biomédicas – UFRJ. 

 

3.2. AMOSTRAS INCLUÍDAS NO ESTUDO 

 

Para o presente estudo, foram incluída uma amostra clínica e uma de 

referência de oito espécies bacterianas, conforme mostra o Quadro 1. As 

amostras de referência selecionadas foram utilizadas apenas nos experimentos 

de formação de biofilme em placas de poliestireno. Para a formação de biofilme 

em próteses mamárias e observação em microscopia eletrônica de varredura e 

microscopia de varredura confocal a laser, foram utilizadas apenas as amostras 

clínicas. 

 

Quadro 1. Microrganismos incluídos no estudo. 

Microrganismo 
Amostra de 

referência 

Amostra 

clínica 

Origem das 

amostras clínicas 

Corynebacterium diphtheriae CDCE 8392 BRCAT5003748 Cateter 

Enterococcus faecalis ATCC 29212 IE 074 Sangue de Cateter 

Mycobacterium fortuitum ATCC 6841 CRM0268 Secreção de mama 

Mycobacterium abscessus 

subsp. massiliense 

INCQS 00594 CRM 0156 Secreção de mama 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 PA 21184 Escarro 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 HU 25 Swab nasal 

Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 SG 20460 Hemocultura 

Streptococcus pyogenes ATCC 19615 EGA 951 Orofaringe 

  

3.3. ESTOQUE E CULTIVO DOS MICRORGANISMOS 

 

As amostras de S. aureus, S. epidermidis, P. aeruginosa e E. faecalis 

foram semeadas em ágar soja triptona (TSA; KASVI, Paraná) e incubadas por 

24h a 36ºC. As amostras de S. pyogenes foram semeadas em TSA acrescido de 

5% de sangue desfibrinado de carneiro (TSA-sangue; COMLAB, Paraná) e 

incubadas por 24h a 36°C. As amostras de C. diphtheriae foram semeadas em 
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TSA-sangue e incubadas por 48h em jarra de microaerofilia com vela a 36ºC. As 

amostras de M. fortuitum e M.abscessus subsp. massiliense foram semeadas 

em ágar Mueller Hinton (Becton, Dickinson and Company, New Jersey, EUA) e 

incubadas por 7 dias a 36ºC. Todas as amostras foram semeadas duas vezes 

consecutivas nos meios de cultura e tempo de incubação determinado para cada 

microrganismo conforme a descrição acima. 

Após a segunda semeadura, as colônias puras foram transferidas para 

criotubos contendo 1,0 mL de meio skim milk-tryptone-glucose-glycerin [STGG; 

2g de skim milk (Difco Laboratories, New Jersey, EUA), 3g de triptone soy broth 

(KASVI), 0,5g de glicose (Difco Labs.), 10ml de glicerol (ISOFAR, Rio de Janeiro) 

e água destilada q.s.p. 100ml] e estocadas a -20ºC. 

 

3.4. BIOFILME EM FUNDO DE PLACAS DE POLIESTIRENO COM E 

SEM ADIÇÃO DE FIBRINOGÊNIO OU COLÁGENO TIPO 1 

 

Para a avaliação inicial da formação de biofilme, foram utilizadas placas 

para cultura celular de poliestireno TPP® (Techno Plastic Products, Trasadingen, 

Suíça), com fundo chato, contendo 96 poços. O procedimento foi realizado sob 

três condições diferentes para diferenciação da aderência apenas na superfície 

de poliestireno e na superfície contendo colágeno (SIGMA Co., Missouri, EUA) 

e fibrinogênio (SIGMA Co.), semelhante ao esquema demonstrado no Quadro 2 

de acordo com adaptações da metodologia descrita por Stepanovic e 

colaboradores (2007), em relação ao tempo de incubação definido para cada 

amostra, apresentados a seguir. Todos os ensaios foram realizados em triplicata. 

Todos os ensaios incluíram um controle negativo contendo apenas meio de 

cultura, salina e, quando avaliado, o respectivo tratamento no caso dos 

experimentos com fibrinogênio ou colágeno tipo 1. 
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Quadro 2. Esquema de distribuição das amostras em placas de poliestireno, de 96 poços e 

fundo chato contendo ou não contendo colágeno do tipo 1 ou fibrinogênio. 

CN AM AM AM CN AM AM AM CN AM AM AM 

CN 
1 1 1 

CN + 

col 
1 + col 1 + col 1 + col 

CN + 

fbg 
1 + fbg 1 + fbg 1 + fbg 

CN 2 2 2 
CN + 

col 
2 + col 2 + col 2 + col 

CN + 

fbg 
2 + fbg 2 + fbg 2 + fbg 

CN 
3 3 3 

CN + 

col 
3 + col 3 + col 3 + col 

CN + 

fbg 
3 + fbg 3 + fbg 3 + fbg 

CN 4 4 4 
CN + 

col 
4 + col 4 + col 4 + col 

CN + 

fbg 
4 + fbg 4 + fbg 4 + fbg 

CN 
5 5 5 

CN + 

col 
5 + col 5 + col 5 + col 

CN + 

fbg 
5 + fbg 5 + fbg 5 + fbg 

CN 6 6 6 
CN + 

col 
6 + col 6 + col 6 + col 

CN + 

fbg 
6 + fbg 6 + fbg 6 + fbg 

CN 
7 7 7 

CN + 

col 
7 + col 7 + col 7 + col 

CN + 

fbg 
7 + fbg 7 + fbg 7 + fbg 

CN 
8 8 8 

CN + 

col 
8 + col 8 + col 8 + col 

CN + 

fbg 
8 + fbg 8 + fbg 8 + fbg 

1-8 = Amostras diferentes; AM = Amostra; CN = Controle Negativo; col = colágeno tipo 1; fbg = 
fibrinogênio. 

 

Para realização dos experimentos, as amostras foram descongeladas e 

cultivadas por duas vezes consecutivas para a obtenção de microrganismos em 

potencial máximo de replicação e expressão gênica. As amostras de E. faecalis, 

P. aeruginosa, S. aureus e S. epidermidis foram semeadas em TSA e as 

amostras de S. pyogenes, em TSA-sangue. Em seguida, foram incubadas por 

24h a 36°C. Já as amostras de C. diphtheriae foram semeadas em TSA-sangue 

e incubadas por 48h a 36°C. As amostras de M. fotuitum e M. abscessus subsp. 

massiliense foram semeadas em ágar Mueller Hinton (BD) e incubadas por 7 

dias a 36ºC. 

Inicialmente, foram adicionados 100 µL das proteínas fibrinogênio a 50 

µg/mL ou colágeno tipo 1 a 50 µg/mL nos poços determinados, devidamente 

identificados. Em seguida, as placas foram estocadas em geladeira por 3h e 

posteriormente as proteínas foram retiradas para a realização dos ensaios de 

formação de biofilme. 
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A partir do crescimento bacteriano, foi feito o inóculo em solução salina 

estéril a 0,9%, com turbidez comparada à escala de McFarland a 0,5 (equivalente 

a 1,5 x 108 células/mL), e confirmada por densidade ótica (DO) de 0,8 a 1,0 a 

630 nm, por espectrofotometria. Foram adicionados 20 µL da suspensão 

bacteriana em 180 µL de TSB (Difco Labs) contendo 1% de glicose, em cada 

poço das placas de 96 poços, devidamente identificada, seguidas de incubação 

por 24h para S. aureus, S. epidermidis, P. aeruginosa, S. pyogenes, e E. faecalis 

ou 48h para C. diphtheriae. Já para M. fortuitum e M. abscessus subsp. 

massiliense, colônias foram selecionadas e suspensas em água estéril em tubos 

de ensaio contendo pérolas de vidro e homogeneizado com o vórtex de forma a 

obter a turvação equivalente a escala 0,5 de McFarland. Foram adicionados 20 

µL da suspensão bacteriana em 180 µL do meio Middlebrook 7H9® (BD) 

enriquecido com casitone e OADC (ácido oleico, albumina, dextrose e catalase), 

em cada poço das placas de 96 poços, devidamente identificada, seguidas de 

incubação por 15 dias.  

Após o tempo de incubação determinado para cada microrganismo, o 

conteúdo das microplacas foi retirado, as placas foram lavadas três vezes com 

250 µL de salina e fixadas em estufa de secagem a 60°C por 60 min. Cada poço 

foi corado com 200 µL de cristal violeta 2% (Dinâmica, São Paulo) por 15 min e 

lavado três vezes com salina 0,9%. As placas foram secas em estufa a 60ºC e 

posteriormente ressolubilizadas com 160 µL de ácido acético glacial a 33% 

(Vetec, New Jersey, EUA). Após a ressolubilização, as placas seguiram para a 

leitura da DO por espectrofotometria no leitor de microplacas (EPOCH BIOTEK, 

Vermont, EUA) a 570nm. 

Para avaliar o índice de formação de biofilme, foram utilizados os 

parâmetros descritos por Stepanovic e colaboradores (2007), o qual estabelece 

que a DO média de cada amostra é comparada a um ponto de corte para a 

classificação do grau de formação de biofilme. O ponto de corte estabelecido 

equivale ao valor da DO média do controle negativo somado com três vezes o 

desvio padrão (DP) da DO do mesmo [DOc = média da DO do controle negativo 

+ (3x DP da DO do controle negativo)]. O valor final utilizado para o cálculo da 

DO de cada amostra é o valor equivalente à média da triplicata subtraído pela 

média do ponto de corte (DO = DO média da amostra – DOc). As amostras são 
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classificadas de acordo com o grau de produção de biofilme, que está 

representado no Quadro 3. 

 

Quadro 3. Grau de formação de biofilme em fundo de placa de poliestireno segundo 

Stepanovic e colaboradores (2007). 

Classificação quanto à 

produção de biofilme 

Valores da DO em 

comparação com a DOc 
Representação 

Não produtora DO ≤ DOc 0 

Fraca DOc < DO ≤ 2xDOc + 

Moderada 2xDOc < DO ≤ 4xDOc ++ 

Forte 4xDOc<DO +++ 

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

 

3.5. PREPARO DAS PRÓTESES 

 

Foram utilizadas três próteses e um molde com revestimentos de 

superfície distintos: um molde composto por superfície de silicone liso, uma 

prótese com revestimento de silicone microtexturizado, uma prótese com 

revestimento de silicone texturizado e uma prótese com revestimento de espuma 

de poliuretano.  

No presente estudo, foram utilizadas apenas as superfícies de 

revestimento externo das próteses mamárias e de um molde mamário. Para isso, 

as próteses e o molde foram seccionados horizontalmente em relação à base e 

o conteúdo interno de silicone foi separado das superfícies de revestimento. Em 

fluxo laminar, as superfícies planas das próteses e do molde foram cortadas em 

fragmentos circulares de 4mm de diâmetro com o auxílio de um molde metálico. 

Após o corte, os fragmentos foram lavados seguindo o protocolo da Allergan 

(2015) com adaptações, como a estocagem em placas de petri e a exposição à 

luz ultravioleta (UV) antes do uso, conforme descritos a seguir. Os fragmentos 

foram imersos em água de injeção trocada três vezes, rinsados por 5 vezes em 

detergente Extran® a 2% (MERK, Darmstadt, Alemanha) e deixado imerso em 

Extran® a 2% por 15 min. Após a remoção do detergente, os materiais foram 

rinsados cinco vezes em água de injeção a 37°C, desinfectados com 

glutaraldeído 2% (Ted Pella, California, EUA) por 60 min e rinsados uma vez com 
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água de injeção. Esses fragmentos foram, então, alocados em placas de Petri 

de vidro previamente esterilizadas, levados para autoclave à temperatura de 

121°C por 15 min e secos em estufa a 60ºC por 2h. Antes da utilização, os 

fragmentos foram expostos à luz UV por 30 min. 

 

3.6. BIOFILME EM PRÓTESES MAMÁRIAS 

 

Para os ensaios de formação de biofilme em superfícies de revestimento 

de molde e próteses mamárias, foram utilizadas apenas as amostras clínicas de 

cada microrganismo. Foram utilizadas placas de 96 poços de fundo chato. Em 

cada poço, foi adicionado um fragmento de prótese com 4 mm de diâmetro, de 

cada um dos diferentes tipos de revestimento, devidamente identificado. 

Semelhante à metodologia empregada na avaliação da formação de biofilme em 

placas de poliestireno, cada amostra bacteriana foi incubada em meios de cultura 

e condições previamente determinadas. 

A partir do crescimento bacteriano, foi feito o inóculo em solução salina 

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

sendo confirmada a DO a 630 nm por espectrofotometria. Foram, então, 

adicionados 20 µL da suspensão bacteriana em 180 µL de TSB (Difco Labs) com 

1% de glicose, em cada poço, contendo os fragmentos das próteses. As placas 

foram levadas para incubação por 24h para S. aureus, S. epidermidis, P. 

aeruginosa, S. pyogenes e E. faecalis ou 48h para C. diphtheriae. Já para M. 

fortuitum e M. abscessus subsp. massiliense, as colônias selecionadas foram 

suspensas em água estéril em tubos de ensaio contendo pérolas de vidro e 

homogeneizado com o vórtex de forma a obter a turvação equivalente a 0,5 na 

escala de McFarland. Foram adicionados 20 µL da suspensão bacteriana em 

180 µL do meio Middlebrook 7H9® enriquecido com casitone e OADC, em cada 

um dos poços contendo os fragmentos de próteses mamárias, seguidas de 

incubação por 14 dias (336h). 

Após o tempo de incubação com o inóculo bacteriano, os fragmentos 

das próteses e do molde foram lavados gentilmente por cinco vezes com tampão 

fosfato salino (PBS, do inglês phosphate buffered saline; 0.01 M; pH 7.2) estéril 
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e direcionados ao preparo para microscopia confocal a laser e microscopia 

eletrônica de varredura. 

 

3.7. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

Após o tempo de crescimento determinado para cada microrganismo, o 

meio de cultura foi gentilmente retirado das placas de 96 poços, mantendo a 

integridade e estabilidade das próteses em seu interior. Foram executadas cinco 

lavagens cuidadosas com PBS. 

Os recortes das superfícies foram fixados em 200 µL de glutaraldeído a 

2,5% em tampão cacodilato de sódio 0,1 M durante 1h a temperatura ambiente, 

seguidos de lavagens com 200 µL de solução tampão cacodilato de sódio (Ted 

Pella) 0,1 M três vezes, por 15 min cada. Os fragmentos foram, então, pós-

fixados em 200 µL OsO4 1% (Ted Pella) em tampão cacodilato de sódio 0,1 M 

durante 1h e, então, lavado em 200 µL de solução tampão cacodilato de sódio 

0,1 M três vezes por 15 min cada. 

Subsequentemente, os fragmentos foram submetidos à desidratação em 

etanol nas concentrações 30%, 50%, 70%, 90% e 100% por 15 min cada e 3 

vezes na concentração de 100%. As amostras desidratadas foram transferidas 

para cestas permeáveis do aparelho de ponto crítico de CO2 (Bal-tec, Pfäffikon, 

Suécia) imersas em etanol 100%. Após o estabelecimento do ponto crítico, foram 

montados dois fragmentos de próteses/molde em stubs (Ted Pella) com fita 

dupla face de carbono. As amostras foram metalizadas com 16nm de níquel 

Leica EM ACE600 (Leica, Wetzlar, Dinamarca) e observadas ao microscópio 

eletrônico de varredura QUANTA FEG 250 (Thermofisher Scientific, 

Massachussets, EUA). A leitura foi realizada com o filtro ETD, na voltagem de 

10, 15 e 20kV. As imagens foram analisadas com o programa GIMP 2 (GNU 

Image Manipulation Program, EUA). 
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3.8. MICROSCOPIA CONFOCAL A LASER  

 

A microscopia confocal a laser foi realizada para avaliar a viabilidade das 

células presentes nos biofilmes formados sobre as diferentes superfícies 

avaliadas. Após a lavagem, os fragmentos das próteses e do molde foram 

cuidadosamente transferidos, com auxílio de agulhas intradérmicas estéreis 

(BD), para lâminas de vidro, previamente desinfetadas com álcool 70%. 

Na superfície de cada fragmento, foram adicionados 10 µL do reagente 

Live/Dead BacLight bacterial viability kit L7007 (Invitrogen, Eugene, OR, EUA). 

A solução foi preparada conforme indicações do fabricante e adaptações 

descritas por Souza (2015). Foi diluído 0,5 µL do reagente A (1,67 mM de corante 

para ácido nucleico SYTO 9 + 1,67 mM de iodeto de propídeo) com 0,5 µL do 

reagente B (1,67 mM de corante para ácido nucleico SYTO 9 + 18,3 mM de 

iodeto de propídeo) em 750 µL de PBS, homogeneizados em vórtex e mantidos 

a 10°C -15°C ao abrigo da luz. A solução Live/Dead é composta de mistura na 

proporção 1:1 de SYTO 9 (corante fluorescente verde) e iodeto de propídeo 

(corante fluorescente vermelho). Quando os dois estão presentes em solução, 

células viáveis são marcadas em verde e células mortas em vermelho, ou 

amarelo caso haja sobreposição de microrganismos vivos e mortos. 

As lâminas foram isoladas da luz e incubadas por 15 min em temperatura 

ambiente. Após esse tempo, foi adicionada uma gota do óleo de montagem 

presente no kit de coloração e recoberta com lamínula, grudadas com esmalte. 

Imediatamente após a montagem, a leitura foi realizada no aparelho confocal a 

laser Leica TCS-SP5 AOBS (Leica, Hedelberg, Alemanha), com analisador de 

imagens, na magnificação de 20 vezes em três campos diferentes. As imagens 

foram analisadas com o programa Figi ImageJ (NIH, US - Schindelin, 2012). As 

células viáveis são marcadas em verde e as células mortas em vermelho. A cor 

amarela aparece quando há sobreposição de células viáveis e mortas. 

As análises do branco das superfícies demonstram ligações inespecíficas 

do corante com o substrato. Logo, quando observadas as superfícies com 

crescimento microbiano, esses fragmentos de ligação inespecífica devem ser 

considerados, diminuindo a contagem da fluorescência das amostras 



43 
 

3.9. ANÁLISES ESTATÍSTICAS  

 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa Prism 5.0 

(GraphPad, California, EUA). Para a análise do biofilme em placa de poliestireno 

com e sem presença de fibrinogênio ou colágeno, foram utilizadas a frequência 

de distribuição para fornecer análises descritivas como média e desvio padrão, 

além dos testes one way anova e teste tukey anova com intervalo de confiança 

de 95%. Significância estatística foi considerada quando o valor de p foi < 0,05. 

Para esses resultados, foi inicialmente analisada a absorbância do 

controle negativo em comparação com o fundo de placas com crescimento 

microbiano sem adição de proteínas. Depois disso, foram analisadas a 

absorbância das placas tratadas com colágeno e fibrinogênio em comparação 

com a placa sem proteínas. Logo, os parâmetros dos valores de p atribuídos nos 

resultados variam conforme a análise comparativa. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. BIOFILME EM FUNDO DE PLACAS DE POLIESTIRENO COM E 

SEM ADIÇÃO DE FIBRINOGÊNIO OU COLÁGENO 
 

No presente estudo, foi investigada a formação de biofilme por oito 

microrganismos distintos em superfícies de placas de poliestireno com e sem 

tratamento de fribrinogênio e colágeno. Para cada espécie, foram utilizadas uma 

amostra clínica e uma amostra de referência. No total dos 16 ensaios das placas 

sem tratamento, 12 amostras foram fortes produtoras de biofilme, duas fracas 

produtoras e duas não produtoras, como pode ser observado na Tabela 1. 

Nos testes de formação de biofilme em placas de poliestireno com 

tratamento prévio de fibrinogênio (50 µg/mL), nove amostras revelaram-se forte 

produtoras de biofilme, duas eram produtoras moderadas de biofilme, duas 

fracas produtoras de biofilme e três não produtoras (Tabela 1). 

Semelhantemente, foram realizados testes de formação de biofilme em 

placas com tratamento prévio de colágeno tipo 1 (50 µg/mL). Das 16 amostras 

testadas, observamos forte grau de formação de biofilme em nove amostras, 

grau moderado em três amostras e fraco em uma amostra. Três amostras não 

formaram biofilme (Tabela 1). 

Correlacionando a formação de biofilme na placa tratada com 

fibrinogênio e na placa sem tratamento, foi observado o aumento na formação 

de biofilme das amostras de referência de M. fortuitum, M. abscessus subsp. 

massiliense, P. aeruginosa e S. aureus, bem como nas amostras clínicas de C. 

diphtheriae, E. faecalis, M. fortuitum e M. abscessus subsp. massiliense (Figuras 

2 a 7). Enquanto a comparação das placas tratadas com colágeno e as placas 

sem tratamento, demonstrou o aumento na formação de biofilme das amostras 

de referência de M. fortuitum, M. abscessus subsp. massiliense, S. aureus e S. 

epidermidis, bem como das amostras clínicas de C. diphtheriae, M. fortuitum, M. 

abscessus subsp. massiliense e P. aeruginosa (Figuras 2, 4 a 8). Nas demais 

amostras, foi observada a diminuição da formação de biofilme (Figuras 2 a 9). 
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Tabela 1. Produção de biofilme em fundo de placas de poliestireno com e sem tratamento com 

fibrinogênio (50 µg/mL) ou colágeno do tipo 1 (50 µg/mL). 

Amostra Microrganismo Tipo 

Superfície 

(DO±DP) / 

Categoria 

Fibrinogênio 

(DO±DP) / 

Categoria 

Colágeno 

(DO±DP) / 

Categoria 

CDCE 

8392 

Corynebacterium 

diphtheriae 
R 

1,387 ± 0,106* 

+++ 

0,141 ± 0,085** 

0 

0,108 ± 0,016** 

0 

BRCAT 

5003748 

Corynebacterium 

diphtheriae 
C 

0,472 ± 0,154* 

+++ 

0,965 ± 0,165** 

+++ 

0,600 ± 0,029 

+++ 

ATCC 

29212 
Enterococcus faecalis R 

0,706 ± 0,344* 

+++  

0,613 ± 0,078 

+++ 

0,261 ± 0,067 

+ 

IE 74 Enterococcus faecalis C 
2,439 ± 0,378* 

+++ 

2,647 ± 0,137 

+++ 

1,025 ± 0,090** 

+++ 

ATCC 

6841 
Mycobacterium fortuitum R 

0,079 ± 0,121 

0 

0,350 ± 0,136 

++ 

0,553 ± 0,272** 

+++ 

CRM 

0268 
Mycobacterium fortuitum C 

0,064 ± 0,038 

+ 

0,054 ± 0,040 

0 

0,520 ± 0,597 

++ 

INCQS 

00594 

Mycobacterium abscessus 

subsp. massiliense 
R 

0,110 ± 0,088 

+ 

0,175 ± 0,052 

+ 

0,562 ± 0,481 

+++ 

CRM 

0156 

Mycobacterium abscessus 

subsp. massiliense 
C 

0,014 ± 0,014 

0 

0,178 ± 0,167 

+ 

0,016 ± 0,020 

0 

ATCC 

27853 
Pseudomonas aeruginosa R 

0,576 ± 0,090 

+++ 

0,605 ± 0,546 

+++ 

0,327 ± 0,091 

++ 

PA 

21184 
Pseudomonas aeruginosa C 

1,214 ± 0,378* 

+++ 

0,636 ± 0,268 

+++ 

1,415 ± 0,323 

+++ 

ATCC 

25923 
Staphylococcus aureus R 

2,825 ± 0,217* 

+++ 

3,573 ± 0,064** 

+++ 

3,482 ± 0,071** 

+++ 

HU 25 Staphylococcus aureus C 
3,740 ± 0,026* 

+++ 

3,662 ± 0,021 

+++ 

3,556 ± 0,082** 

+++ 

ATCC 

12228 

Staphylococcus 

epidermidis 
R 

0,728 ± 0,129* 

+++ 

0,655 ± 0,020 

+++ 

1,093 ± 0,188** 

+++ 
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SG 

2i0460 

Staphylococcus 

epidermidis 
C 

0,852 ± 0,106* 

+++ 

0,556 ± 0,426 

++ 

0,373 ± 0,265 

++ 

ATCC 

19615 
Streptococcus pyogenes R 

1,275 ± 0,383* 

+++ 

0,129 ± 0,009** 

0 

0,043 ± 0,048** 

0 

EGA 951 Streptococcus pyogenes C 
1,172 ± 0,243* 

+++ 

0,903 ± 0,146 

+++ 

0,529 ± 0,048** 

+++ 

R: Amostra de referência; C: Amostra clínica; DO: Média da absorbância da triplicata a λ = 
570nm – ponto de corte; DP = Desvio Padrão. * = p < 0,05 da amostra em relação ao controle 
negativo; **= p< 0,05 das amostras tratadas em relação à superfície sem tratamento. Categorias: 
Não produtora de biofilme (0: DO < DOc); fraca produtora de biofilme (+: DOc < DO ≤ 2xDOc); 
produtora de biofilme moderada (++: 2xDOc < DO ≤ 4xDOc); forte produtora de biofilme (+++: 
4xDOc < DO). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Cont (-): controle negativo; * = p < 0,05 da superfície em relação ao controle negativo; 

** = p<0,05 das amostras com tratadas com fibrinogênio e colágeno em relação à superfície sem 

tratamento. 

Figura 2. Comparação da produção de biofilme na superfície das placas de poliestireno sem 
tratamento, com tratamento de fibrinogênio ou com tratamento de colágeno, nas amostras de 
Corynebacterium diphtheriae, onde (A) amostra padrão CDCE 8392 e (B) amostra clínica BRCAT 
5003748. 
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Legenda: Cont (-): controle negativo; * = p < 0,05 da superfície em relação ao controle negativo; 

** = p<0,05 das amostras com tratadas com fibrinogênio e colágeno em relação à superfície sem 

tratamento. 

Figura 3. Comparação da produção de biofilme na superfície das placas de poliestireno sem 

tratamento, com tratamento de fibrinogênio ou com tratamento de colágeno, nas amostras de 

Enterococcus faecalis, onde (A) é referente a amostra ATCC 29212 e (B) refere-se à amostra 

clínica IE 74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Cont (-): controle negativo; * = p < 0,05 da superfície em relação ao controle negativo; 

** = p<0,05 das amostras com tratadas com fibrinogênio e colágeno em relação à superfície sem 

tratamento. 

Figura 4. Comparação da produção de biofilme na superfície das placas de poliestireno sem 

tratamento, com tratamento de fibrinogênio ou com tratamento de colágeno nas amostras de 

Mycobacterium fortuitum, onde (A) é referente a amostra ATCC 6841 e (B) refere-se à amostra 

clínica CRM 0268. 
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Legenda: Cont (-): controle negativo; * = p < 0,05 da superfície em relação ao controle negativo; 

** = p<0,05 das amostras com tratadas com fibrinogênio e colágeno em relação à superfície sem 

tratamento. 

Figura 5. Comparação da produção de biofilme na superfície das placas de poliestireno sem 

tratamento, com tratamento de fibrinogênio ou com tratamento de colágeno, nas amostras de 

Mycobacterium abscessus subsp. massiliense, onde (A) refere-se a amostra padrão INCQS 

00594 e (B) refere-se à amostra clínica CRM 0156. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Cont (-): controle negativo; * = p < 0,05 da superfície em relação ao controle negativo; 

** = p<0,05 das amostras com tratadas com fibrinogênio e colágeno em relação à superfície sem 

tratamento. 

Figura 6. Comparação da produção de biofilme na superfície das placas de poliestireno sem 

tratamento, com tratamento de fibrinogênio ou com tratamento de colágeno, nas amostras de 

Pseudomonas aeruginosa, onde (A) refere-se à amostra ATCC 27853 e (B) refere-se à amostra 

clínica PA 21184.  

M. massiliense INCQS 00594

C
O
N
T(-)

S
uper

fíc
ie

Fib
ri
nogên

io

C
olá

gen
o

0.0

0.5

1.0

1.5

A
b

s
o

rb
â
n

c
ia

 (
5
7
0
n

m
)

M. massiliense CRM 0156

C
O
N
T(-)

S
uper

fíc
ie

Fib
ri
nogên

io

C
olá

gen
o

0.0

0.2

0.4

0.6

A
b

s
o

rb
â
n

c
ia

 (
5
7
0
n

m
)

A B 

P. aeruginosa ATCC 27853

C
O
N
T(-)

S
uper

fíc
ie

Fib
ri
nogên

io

C
olá

gen
o

0.0

0.5

1.0

1.5

A
b

s
o

rb
â
n

c
ia

 (
5
7
0
n

m
)

P. aeruginosa PA 21184

C
O
N
T(-)

S
uper

fíc
ie

Fib
ri
nogên

io

C
olá

gen
o

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

*

A
b

s
o

rb
â
n

c
ia

 (
5
7
0
n

m
)

  



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Cont (-): controle negativo; * = p < 0,05 da superfície em relação ao controle negativo; 

** = p<0,05 das amostras com tratadas com fibrinogênio e colágeno em relação à superfície sem 

tratamento. 

Figura 7. Comparação da produção de biofilme na superfície das placas de poliestireno sem 

tratamento, com tratamento de fibrinogênio ou com tratamento de colágeno, nas amostras de 

Staphylococcus aureus, onde (A) é referente a amostra ATCC 25923 e (B) refere-se à amostra 

clínica HU 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Cont (-): controle negativo; * = p < 0,05 da superfície em relação ao controle negativo; 

** = p<0,05 das amostras com tratadas com fibrinogênio e colágeno em relação à superfície sem 

tratamento. 

Figura 8. Comparação da produção de biofilme na superfície das placas de poliestireno sem 

tratamento, com tratamento de fibrinogênio ou com tratamento de colágeno, nas amostras de 

Staphylococcus epidermidis, onde (A) amostra ATCC 12228 e (B) amostra clínica SE 20460. 
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Legenda: Cont (-): controle negativo; * = p < 0,05 da superfície em relação ao controle negativo; 

** = p<0,05 das amostras com tratadas com fibrinogênio e colágeno em relação à superfície sem 

tratamento. 

Figura 9. Comparação da produção de biofilme na superfície das placas de poliestireno sem 

tratamento, com tratamento de fibrinogênio ou com tratamento de colágeno, nas amostras de 

Streptococcus pyogenes, onde (A) é referente a amostra ATCC 19615 e (B) refere-se à amostra 

clínica EGA 951.  
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4.2. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

As imagens obtidas pela MEV permitiram a visualização da topografia da 

superfície das próteses mamárias estudadas, do arranjo e formato do biofilme 

bacteriano aderido a essas superfícies, além do conteúdo de matriz 

extracelular envolvendo a estrutura dos biofilmes. 

 

4.2.1. Brancos 

 

As imagens da Figura 10 foram obtidas dos fragmentos de superfície de 

próteses mamárias e do molde estéreis, sem inóculo microbiano, para 

observação da estrutura da superfície e conhecimento da topografia dos 

materiais. 

Na superfície do molde de silicone liso, foram observadas 

irregularidades lineares em múltiplos sentidos, mas sem reentrâncias ou 

diferenças de relevo, como pode ser visualizado nas Figuras 10A e 10B, em 

menor e maior aumento, respectivamente.  

Na superfície da prótese de silicone microtexturizado, pode ser observada 

uma superfície contendo diversas reentrâncias, em diferentes profundidades, 

além de fragmentos isolados em alto relevo e, em maior aumento, é permitida 

a visualização da estrutura de superfície com irregularidades lineares em 

diversos sentidos (Figuras 10C e 10D). 

Na Figura 10E, é possível observar desníveis na superfície, característica 

da superfície de silicone texturizada, compostos de elevações e depressões ao 

longo de sua extensão, enquanto na Figura 10F também se observa, em maior 

aumento, a topografia e a irregularidade da superfície da prótese de silicone 

texturizada. 

Na prótese de espuma de poliuretano, podem ser observadas a 

característica esponjosa e as projeções em filamentos superficiais (Figura 10G) 

e em maior aumento, se observa a superfície sem irregularidades acentuadas, 

mas com fragmentos em alto relevo (Figura 10H).  
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Figura 10 
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Figura 10. Imagens de MEV das superfícies de revestimento de próteses mamárias estéreis, 
sem inóculo bacteriano, onde (A) superfície de silicone liso 100x; (B) silicone liso com 
irregularidades em múltiplos sentidos na magnificação de 13.000x; (C) silicone microtexturizado 
contendo reentrâncias e cavidades irregulares, de altura variável no aumento de 100x; (D) 
silicone microtexturizado contendo irregularidades em múltiplos sentidos na magnificação de 
13.000x; (E) silicone texturizado com projeções e depressões superficiais na magnificação de 
100x; (F) silicone texturizado, onde pode ser observada a irregularidade da superfície, no 
aumento de 13.000x; (G) superfície de prótese de espuma de poliuretano, onde se observa 
malha esponjosa em forma de filamentos na magnificação de 100x; (F) prótese de espuma de 
poliuretano, onde se observam poucas irregularidades, mas com protuberâncias isoladas na 
superfície na magnificação de 24.000x. 

 

4.2.2. Corynebacterium diphtheriae 

 

A Figura 11 ilustra a MEV para a visualização do biofilme maduro, após 

48h de incubação, produzido pela amostra clínica do bacilo C. diphtheriae 

utilizada no estudo (BRCAT 5003748). 

Pode ser observado, nas próteses de silicone liso, a presença de uma 

camada homogênea de microrganismos aderidos à superfície e a presença de 

resquícios do processo de preparação da amostra (Figura 11A). Em maior 

aumento, podem ser observadas as bactérias em formato bacilar, agrupadas em 

microcolônias aderidas à superfície, com a presença de substância que se 

assemelha a EPS, apresentada pelas setas brancas (Figura 11B). 

No revestimento de silicone microtexturizado, foram observadas poucas 

camadas de bactérias na superfície externa e uma densa camadas de células 

no interior de todas as reentrâncias (Figura 11C), enquanto que, em maior 

aumento, podem ser observadas muitas camadas de bactérias interligadas, 

alguns canais entre os microrganismos, sugerindo o espaço circulatório de 

nutrientes, e algumas células encobertas por EPS (Figura 11D). 

Ao observar a superfície de silicone texturizado, visualizam-se camadas 

constantes de microrganismos e regiões com camadas mais espessas próximas 

às depressões e reentrâncias da superfície (Figura 11E). Em maior 

magnificação, são observadas inúmeras células agrupadas e alguns canais 

entre os microrganismos (Figura 11F). 

Já na espuma de poliuretano, é observado o crescimento de 

microrganismos pelos filamentos da superfície, mas com camadas mais densas 

em regiões de maior profundidade das próteses (Figura 11G). Em maior 

aumento, observam-se bactérias bem agrupadas, aderidas à superfície, alguns 

possíveis canais e EPS (Figura 11H).  



54 
 
      

 

  

Figura 11 
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Figura 11. Imagens referentes à MEV do biofilme maduro (48h) de Corynecaterium diphteriae 
BRCAT 5003748. Onde (Seta branca) Substância extracelular polimérica - EPS; (Ponta de seta) 
Canais para a circulação de nutrientes; (Seta branca grossa) estrutura semelhante à micro 
colônia; (A) Silicone liso com crescimento uniforme, e alguns artefatos do preparo, no aumento 
de 100x; (B) Silicone liso, onde se observam microcolônias e EPS no aumento de 13000x; (C) 
Silicone microtexturizado com fina camada de crescimento bacteriano na parte externa e intenso 
crescimento nas reentrâncias, na magnificação de 100x e 3.000x; (D) Silicone microtexturizado 
com bactérias aderidas, EPS e canais compondo a arquitetura do biofilme, na magnificação de 
13.000x; (E) Prótese de silicone texturizado com grande quantidade de microrganismos aderidos, 
em especial nas depressões da superfície, na magnificação de 100x e 3.000x; (F) Superfície de 
silicone texturizada com células agrupadas e canais aparentes na magnificação de 13000x; (G) 
Crescimento microbiano na superfície da espuma de poliuretano nas magnificações de 100x e 
3.000x; (H) Biofilme aderido à superfície de poliuretano, com presença de EPS e alguns canais 
na magnificação de 13.000x; todas as amostras em voltagem entre 15 e 20 kV. 

 

4.2.3. Enterococcus faecalis 

 

Os resultados da MEV para a observação do biofilme da amostra clínica 

IE 74 de E. faecalis podem ser observados na Figura 12. 

Na superfície de silicone liso, observa-se camada homogênea de biofilme 

aderido em apenas um lado da superfície, com alguns artefatos de preparo da 

amostra (Figura 12A). Em maior aumento, é possível observar diplococos ou 

cocos ovalados em cadeias maiores e conteúdo de EPS envolvendo todas as 

células (Figura 12B). 

Na superfície microtexturizada, é quase imperceptível a visualização de 

crescimento bacteriano em menor aumento, enquanto em maior magnificação 

é permitido observar as bactérias arredondadas em cadeias curtas e rica 

quantidade de EPS (Figuras 12C e 12D). 

Na superfície texturizada é possível observar o crescimento microbiano 

nas diferentes alturas da superfície (Figura 12E) e células agrupadas com 

bastante conteúdo de EPS e uma estrutura que se assemelha a EPS em maior 

aumento (Figura 12F). 

Na superfície de poliuretano pode ser observado o crescimento 

microbiano predominante no fundo da prótese (Figura 12G) e em maior 

aumento, biofilme bem aderido à superfície, com produção de EPS e estrutura 

que se assemelha a EPS (Figura 12H). 
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Figura 12. Imagens referentes à MEV do biofilme maduro, de 24h, de Enterococcus faecalis IE 
74. Onde (Seta) Substância extracelular polimérica - EPS; (Asterisco) estrutura que se 
assemelha a EPS; (A) Silicone liso com crescimento heterogêneo e artefatos, no aumento de 
100x; (B) Silicone liso, onde se observam cocos bem aderidos e EPS no aumento de 13.000x; 
(C) Silicone microtexturizado com discreto crescimento, na magnificação de 100x e 3.000x; (D) 
Silicone microtexturizado com bactérias aderidas e EPS, na magnificação de 13.000x; (E) 
Prótese de silicone texturizado com microrganismos aderidos, em todos os desníveis, na 
magnificação de 100x; (F) Superfície de silicone texturizada com células agrupadas, grande 
quantidade de EPS e estruturas que se assemelham a EPS na magnificação de 13.000x; (G) 
Crescimento microbiano na superfície da espuma de poliuretano com concentração aumentada 
no fundo da prótese, na magnificação de 100x; (H) Biofilme em superfície de espuma de 
poliuretano, com presença de EPS e estrutura que se assemelha a EPS na magnificação de 
13.000x; todas as amostras em voltagem entre 15 e 20 kV. 

 

4.2.4. Mycobacterium fortuitum 

 

Os resultados da MEV para a observação do biofilme formado pela 

amostra clínica CRM 0268 do bacilo Mycobacterium fortuitum, após 336h de 

crescimento, podem ser observados na Figura 13. 

Na prótese de silicone liso, observa-se uma espessa camada de biofilme 

na porção superior direita e camadas mais finas na porção inferior esquerda 

(Figura 13A). Em maior aumento, por sua vez, são observadas bactérias bem 

agrupadas, com a presença de microcanais entre o biofilme e algumas colônias 

envoltas por EPS (Figura 13B). 

Já na superfície microtexturizada, é observada uma menor quantidade de 

células aderidas, com maiores aglomerados nas laterais das reentrâncias da 

prótese (Figura 13C). Já em maior aumento, observam-se aglomerados 

bacterianos bem unidos e algumas possíveis microcolônias envoltas por EPS 

(Figura 13D). 

Na superfície de silicone texturizado, foi observado crescimento 

microbiano consistente em forma de colônias (Figura 13E), enquanto que, em 

maior aumento, pode ser observada a grande quantidade de EPS em meio aos 

agrupamentos celulares, bem como a presença de microcanais (Figura 13F). 

Na prótese de poliuretano, pode ser observado o crescimento em diversas 

colônias isoladas aderidas aos filamentos característicos dessa superfície 

(Figura 13G). E em magnificação maior puderam ser observadas células bem 

aderidas, com uma grande quantidade de EPS em forma filamentosa, bem como 

EPS amorfo envolvendo alguns microrganismos (Figura 13H). 
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Figura 13. Imagens referentes à MEV do biofilme maduro (336h) de Mycobacterium fortuitum 
CRM 0268. Onde (Seta branca) Substância extracelular polimérica - EPS; (Ponta de seta) Canais 
para a circulação de nutrientes; (A) Silicone liso com crescimento heterogêneo, no aumento de 
100x; (B) Silicone liso, onde se observam colônias bem aderidas, EPS e microcanais no aumento 
de 13.000x; (C) Silicone microtexturizado com crescimento bacteriano nas periferias das 
reentrâncias, na magnificação de 100x e 3000x; (D) Silicone microtexturizado com bactérias 
aderidas e EPS, na magnificação de 13000x; (E) Prótese de silicone texturizado com grande 
quantidade de microrganismos aderidos, separados em agregados isolados, na magnificação de 
100x; (F) Superfície de silicone texturizada com células agrupadas microcanais e grande 
quantidade de EPS na magnificação de 13000x; (G) Crescimento microbiano, em colônias 
isoladas, na superfície da espuma de poliuretano na magnificação de 100x; (H) Biofilme em 
superfície de poliuretano, com presença de EPS filamentoso e EPS amorfo envolvendo algumas 
células, além da presença de alguns canais na magnificação de 13.000x; todas as amostras em 
voltagem entre 15 e 20 kV. 

 

4.2.5. Mycobacterium abscessus subsp. massiliense 

 
/    

Os resultados da MEV para os bacilos de Mycobacterium abscessus 

subsp. massiliense, cepa CRM 0156, em cultura de 336h (biofilme maduro) 

podem ser observados na Figura 14. 

Na superfície de silicone liso, foram observados resquícios celulares, ou 

EPS, mas sem colônias aparentes aderidas (Figura 14A) e, em maior aumento, 

a estrutura da superfície com uma estrutura que se assemelha a bactéria isolada 

aderida à superfície, sem sinais de multiplicação celular (Figura 14B). 

Em contrapartida, na superfície microtexturizada foram observados 

microrganismos aderidos às reentrâncias da prótese (Figura 14C) e, em maior 

magnificação, foram observadas células bem agrupadas, com bastante 

conteúdo de EPS amorfo e poucos filamentos de EPS (Figura 14D). 

Na prótese texturizada, foram observados microrganismos aderidos em 

maior quantidade nas depressões da superfície (Figura 14E) e, em maior 

aumento, foram observados agrupamentos celulares, com pouco EPS e poucos 

microcanais (Figura 14F). 

Na superfície de revestimento de espuma de poliuretano, observou-se 

um crescimento massivo de microrganismos, aderidos por toda a superfície 

(Figura 14G) e, em maior aumento, foram observados agrupamentos celulares 

densos, com alguns microcanais e uma estrutura que se assemelha a 

microcolônias (Figura 14H).  
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Figura 14. Imagens referentes à MEV do biofilme maduro, após 336h, de Mycobacterium 
abscessus subsp. massiliense CRM 0156. Onde (Seta branca) Substância extracelular 
polimérica - EPS; (Ponta de seta) Canais para a circulação de nutrientes; (Seta branca grossa) 
estrutura semelhante à microcolônia; (A) Silicone liso sem crescimento bacteriano aparente, 
apenas resquícios celulares, no aumento de 100x; (B) Silicone liso, com estrutura bacilar única, 
íntimas às irregularidades da superfície, no aumento de 24000x; (C) Silicone microtexturizado 
com crescimento bacteriano nas periferias das reentrâncias, na magnificação de 100x e 3000x; 
(D) Silicone microtexturizado com bactérias aderidas, grande quantidade de EPS e alguns 
filamentos de EPS, na magnificação de 13000x; (E) Prótese de silicone texturizado com maior 
quantidade de microrganismos aderidos nas depressões da superfície, na magnificação de 100x; 
(F) Superfície de silicone texturizada com células agrupadas, alguns microcanais e EPS 
envolvendo algumas células na magnificação de 13000x; (G) Crescimento microbiano denso, 
por toda a superfície da espuma de poliuretano nas magnificações de 100x e 3000x; (H) Biofilme 
em superfície de poliuretano, com presença de EPS filamentoso, EPS amorfo envolvendo 
algumas células, presença de alguns canais e uma estrutura com múltiplas células em tamanho 
reduzido, que se assemelham a uma microcolônia, na magnificação de 13000x; todas as 
amostras em voltagem entre 15 e 20 kV. 

 

4.2.6. Pseudomonas aeruginosa 

 

A MEV para a visualização do biofilme maduro, após 24h de incubação, 

produzido pelos bacilos de Pseudomonas aeruginosa, amostra clínica PA 21184 

resultou nas imagens presentes na Figura 15. 

Na superfície de revestimento de silicone liso, observam-se poucos 

aglomerados bacterianos em camadas finas em menor aumento (Figura 15A). 

Em maior aumento, podem ser observadas células em formato bacilar recobertas 

por EPS (Figura 15B). 

A imagem da superfície microtexturizada em aumento de 100X não 

permite a identificação e distinção da presença de microrganismos (Figura 15C). 

Em maior aumento, observam-se poucas bactérias sem sinal de divisão celular, 

intimamente presas à superfície (Figura 15D). 

Ao observar a superfície texturizada, encontram-se alguns aglomerados 

bacterianos isolados (Figura 15E). Já em maior aumento, podem ser 

visualizadas células agrupadas, com presença de EPS filamentoso (Figura 15F). 

Na superfície de poliuretano, observam-se poucos aglomerados 

bacterianos (Figura 15G), mas ao aumentar a magnificação, podem ser 

observadas poucas células bem aderidas, com presença de EPS e EPS 

filamentoso (Figura 15H). 
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Figura 15. Imagens referentes à MEV do biofilme maduro, após 24h, de Pseudomonas 
aeruginosa PA 21184. Onde (Seta branca) Substância extracelular polimérica - EPS; (A) Silicone 
liso com pouco crescimento bacteriano aparente, no aumento de 100x; (B) Silicone liso, com 
bactérias pouco aglomeradas, cobertas por EPS; (C) Silicone microtexturizado com crescimento 
não aparente, na magnificação de 100x; (D) Silicone microtexturizado com bactérias com 
estruturas bacilares únicas, íntimas às irregularidades da superfície, no aumento de 13.000x; (E) 
Prótese de silicone texturizado com pouca quantidade de aglomerados isolados na superfície, 
na magnificação de 100x; (F) Superfície de silicone texturizada com células agrupadas e EPS 
filamentoso ao redor de algumas células na magnificação de 13.000x; (G) Crescimento 
microbiano com pouca quantidade de aglomerados isolados na superfície espuma de 
poliuretano, no aumento de 100x; (H) Biofilme formado por poucas em superfície de poliuretano, 
com presença de EPS filamentoso, EPS amorfo envolvendo algumas células, na magnificação 
de 13.000x; todas as amostras em voltagem entre 15 e 20 kV. 
 

4.2.7. Staphylococcus aureus 

 

As imagens obtidas pela MEV referentes à amostra clínica HU 25 de 

Staphylococcus aureus, após 24 horas de incubação, estão apresentadas na 

Figura 16. 

Nas imagens obtidas da superfície lisa de silicone, pode ser observada 

uma camada de bactérias dispostas em pequenos aglomerados sobre toda a 

superfície (Figura 16A). Já em maior aumento, pode-se observar aglomerados 

celulares unidos, recobertos por EPS (Figura 16B). 

 Ao observar a superfície microtexturizada, observam-se aglomerados 

maciços de microrganismos aderidos, principalmente nas depressões da prótese 

(Figura 16C). Enquanto em maior aumento pode-se observar a arquitetura do 

biofilme na superfície, células aglomeradas com microcanais que permitem a 

circulação de nutrientes e pouco EPS filamentoso (Figura 16D). 

A microscopia da superfície texturizada permite a observação de 

microrganismos aderidos, destacando-se também as regiões de depressão da 

superfície com maior densidade na população de microrganismos (Figura 16E). 

Em maior aumento, observam-se células bem agrupadas e muitos microcanais 

(Figura 16F). 

Na superfície de espuma de poliuretano, é observado o crescimento 

microbiano homogêneo ao longo dos filamentos, com maiores aglomerados ao 

fundo da prótese (Figura 16G). Quando observado em maior magnificação, o 

biofilme condensado, com a presença de EPS amorfo, EPS filamentoso e 

algumas microcolônias (Figura 16H).  
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Figura 16. Imagens de MEV de biofilme maduro (24h) de Staphylococcus aureus HU 25. Onde 

(Seta branca) Substância extracelular polimérica - EPS; (Ponta de seta) Canais para a circulação 

de nutrientes; (Seta branca grossa) estrutura semelhante à microcolônia; (Asterisco) estrutura 

que se assemelha a EPS; (A) Superfície de silicone liso com diversos aglomerados de 

microrganismos sobre toda a superfície, na magnificação de 100x e 5.000x; (B) Superfície lisa 

com aglomerados bacterianos cobertos por EPS na magnificação de 13.000x; (C) Superfície de 

silicone microtexturizado com denso crescimento microbiano, nas magnificações de 100x e 

5.000x; (D) Células agrupadas com presença de microcanais e EPS na superfície 

microtexturizada, no aumento de 13.000x; (E) Revestimento texturizado com espessa camada 

de biofilme, na magnificação de 100x; (F) Células agrupadas com presença de microcanais na 

superfície texturizada, magnificação de 13.000x; (G) Superfície de espuma de poliuretano com 

crescimento microbiano bem distribuído e maiores acúmulos ao fundo da prótese, magnificação 

de 100x; (H) Células agrupadas com presença de EPS filamentoso, EPS amorfo e microcolônias, 

na magnificação de 5.000x; todas as amostras em voltagem entre 15 e 20 kV. 

 

4.2.8. Staphylococcus epidermidis 

 

As imagens obtidas pela MEV referentes à amostra clínica SG 20460 de 

S. epidermidis, após 24h de incubação, são apresentadas na Figura 17. 

Pode-se observar, na superfície de silicone liso, a presença de fina 

camada de células aderidas (Figura 17A). Em maior aumento, observam-se 

agrupamentos celulares, alguns recobertos por EPS e estruturas semelhantes a 

EPS (Figura 17B). 

Na superfície microtexturizada observam-se finas camadas de bactérias 

aderidas, com maior concentração de microrganismos nas reentrâncias da 

superfície (Figura 17C). Em maior magnificação, podem ser observadas células 

aglomeradas, recobertas por EPS e alguns microcanais (Figura 17D). 

Na superfície de silicone texturizado, é possível observar uma camada 

bem definida de microrganismos, com quantidade levemente aumentada em 

algumas depressões (Figura 17E). Ao observar a imagem em maior aumento, 

observam-se poucas camadas de agregados bacterianos, alguns recobertos por 

EPS e microcanais em formação (Figura 17F). 

A microscopia da superfície de espuma de poliuretano permite a 

observação de finas camadas de células aderidas à superfície dos filamentos, 

com aglomerados maiores ao fundo da prótese (Figura 17G). Já em maior 

magnificação, pode-se observar células isoladas ou em pequenos aglomerados, 

com presença de EPS de aspecto filamentoso e estruturas que se assemelham 

a EPS (Figura 17H).  
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Figura 17. Imagens de MEV de biofilme maduro (24h) de Staphylococcus epidermidis SG 20460. 

Onde (Seta branca) Substância extracelular polimérica – EPS; (Ponta de seta) Canais para a 

circulação de nutrientes; (Seta branca grossa) estrutura semelhante à micro colônia; (Asterisco) 

estrutura que se assemelha a EPS; (A) Superfície de silicone liso com camada constante de 

microrganismos sobre toda a superfície, na magnificação de 100x; (B) Superfície lisa com 

aglomerados bacterianos, EPS e substância que assemelha-se a EPS, na magnificação de 

13.000x; (C) Superfície de silicone microtexturizado com fino crescimento microbiano, nas 

magnificações de 100x e 5.000x; (D) Células agrupadas com microcanais e EPS na superfície 

microtexturizada, no aumento de 13000x; (E) Revestimento texturizado com camada bem 

definida de biofilme, na magnificação de 100x; (F) Células agrupadas com presença de 

microcanais e EPS na superfície texturizada, magnificação de 13.000x; (G) Superfície de espuma 

de poliuretano com crescimento microbiano fino e maiores acúmulos ao fundo da prótese, 

magnificação de 100x; (H) Células agrupadas com presença de EPS filamentoso e EPS, na 

magnificação de 5.000x; todas as amostras em voltagem entre 15 e 20 kV.  

 
4.2.9. Streptococcus pyogenes 

  

Os resultados da MEV para a amostra clínica 951 de Streptococcus 

pyogenes, em cultura de 24h, podem ser observados na Figura 18. 

A imagem da superfície de silicone liso permite a observação de 

agregados celulares, isolados e com poucas camadas de bactérias (Figura 18A). 

Em maior aumento, observam-se cocos em cadeias curtas e células 

aparentemente em divisão, recobertas com EPS (Figura 18B). 

Ao analisar as imagens da superfície microtexturizada de silicone, 

observam-se aglomerados de células em cadeias longas, principalmente nas 

depressões da superfície (Figura 18C) e, em maior aumento, visualizam-se 

longas cadeias de células, algumas aderidas à superfície e recobertas por EPS 

e algumas sobrepostas (Figura 18D). 

Na prótese texturizada, observa-se aderência bacteriana por quase toda 

a estrutura da superfície, com maiores concentrações nas depressões (Figura 

18E). Em maior magnificação, podem ser observados microrganismos em 

cadeias curtas a intermediárias e uma estrutura semelhante a microcolônias, 

recobertos por EPS (Figura 18F). 

Na superfície de espuma de poliuretano, observam-se cadeias 

bacterianas aderidas aos filamentos da prótese (Figura 18G) e, em maior 

magnificação, observam-se poucas camadas de células sobrepostas, além de 

EPS em forma de filamento (Figura 18H).  
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Figura 18. Imagens de MEV de biofilme maduro (24h) de Streptococcus pyogenes EGA 951. 

Onde (Seta branca) Substância extracelular polimérica - EPS; (Seta branca grossa) estrutura 

semelhante à microcolônia; (A) Superfície de silicone liso com aglomerados finos de 

microrganismos sobre toda a superfície, na magnificação de 100x; (B) Superfície lisa com 

cadeias curtas recobertas por EPS, na magnificação de 13.000x; (C) Superfície de silicone 

microtexturizado com crescimento microbiano em cadeias longas dentro das cavidades da 

superfície, nas magnificações de 100x e 5.000x; (D) Cadeias bacterianas longas e EPS na 

superfície microtexturizada, no aumento de 13.000x; (E) Revestimento texturizado com contínua 

camada de biofilme, com maiores agregados nas depressões, na magnificação de 100x e 5.000x; 

(F) Cadeias de células recobertas por EPS e provável micro colônia na superfície texturizada, 

magnificação de 13.000x; (G) Superfície de espuma de poliuretano com crescimento microbiano 

fino, células em cadeias alongadas, na magnificação de 100x; (H) Poucas camadas de células 

EPS filamentoso, na magnificação de 13000x; todas as amostras em voltagem entre 15 e 20 kV. 

 

4.3. MICROSCOPIA CONFOCAL A LASER (CLSM) 

 

4.3.1. Brancos 

 

Foi realizada a microscopia confocal a laser, com o corante Live/Dead das 

superfícies estéreis, sem inóculo bacteriano, a fim de visualizar a estrutura da 

superfície e coloração sem a presença de microrganismos. 

Nas próteses de silicone liso, microtexturizado e texturizado foram 

observadas estruturas de formato irregular com afinidade pelo corante SYTO 9 

(verde fluorescente) e pouca afinidade com o iodeto de propídeo (vermelho 

fluorescente), provocando ligações inespecíficas (Figuras 19A, 19B e 19C). Já 

na superfície de espuma de poliuretano, foi observada uma alta afinidade do 

material com o iodeto de propídeo e baixa afinidade com o SYTO 9, 

ocasionando, também, ligações inespecíficas (Figura 19D). 
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Figura 19. Microscopia confocal a laser das superfícies de revestimento de próteses mamárias 
estéreis, sem inóculo bacteriano, onde se encontram os revestimentos (A) silicone liso; (B) 
silicone microtexturizado; (C) silicone texturizado e (D) espuma de poliuretano. Aumento de 20x. 

 

4.3.2. Corynebacterium diphtheriae 

 

Os resultados da microscopia confocal a laser, com utilização de 

Live/Dead, da amostra de C. diphtheriae BRCAT 5003748, após 48h de 

incubação, estão apresentados na Figura 20, onde se observam camadas 

homogêneas de bactérias em todas as superfícies, apresentando uma 

quantidade maior de células viáveis nas superfícies lisa e de poliuretano (Figuras 

20A e 20D). Apesar da visualização de numerosas células viáveis, há maior 

A B 

C D 
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quantidade de células inviáveis nas superfícies microtexturizada e texturizada 

(Figuras 20B e 20C). 

 
Figura 20. Imagens de CLSM do biofilme de 48h de Corynebacterium diphteriae (BRCAT 

5003748), onde as células viáveis se coram pelo SYTO 9 (verde) e as inviáveis pelo iodeto de 

propídeo (vermelho). Onde se encontram os revestimentos (A) silicone liso; (B) silicone 

microtexturizado; (C) silicone texturizado e (D) espuma de poliuretano. Aumento de 20x. 

 

4.3.3. Enterococcus faecalis 

 

Os resultados da microscopia confocal a laser com Live/Dead da 

amostra de E. faecalis IE 74, com 24h de incubação, estão apresentados na 

Figura 21. Observa-se uma camada homogênea de bactérias na superfície de 

B 

C D 
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silicone liso com predominância de células viáveis (Figura 21A). Na superfície 

microtexturizada, é observada uma camada mais espessa, contendo mais 

microrganismos viáveis (Figura 21B). Na superfície texturizada, observa-se uma 

fina camada de células predominantemente inviáveis, com regiões na cor 

amarela, que indicam a sobreposição da coloração inespecífica da superfície e 

com as células inviáveis (Figura 21C). Na superfície de poliuretano, são 

visualizadas poucas camadas de células distinguíveis da coloração inespecífica 

da estrutura de poliuretano, as distinguíveis apresentam-se em distribuição 

celular predominantemente viável (Figura 21D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Imagens de CLSM do biofilme de 24h de Enterococcus faecalis (IE 74), onde as 

células viáveis se coram pelo SYTO 9 (verde) e as inviáveis pelo iodeto de propídeo (vermelho). 

Onde se encontram os revestimentos (A) silicone liso; (B) silicone microtexturizado; (C) silicone 

texturizado e (D) espuma de poliuretano. Magnificação de 20x.  
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4.3.4. Mycobacterium fortuitum 

 

Os resultados da microscopia confocal a laser com corante Live/Dead 

da amostra de M. fortuitum CRM 0268, após 336h de incubação, estão 

apresentados na Figura 22. A imagem obtida da superfície lisa permite a 

observação de numerosos agregados celulares predominantemente viáveis 

(Figura 22A). Na superfície de silicone microtexturizado, observaram-se alguns 

aglomerados celulares, de maioria inviável (Figura 22B). Na superfície 

texturizadas, observam-se aglomerados menores de células inviáveis, mas com 

extensões maiores de células viáveis (Figura 22C). Por sua vez, no revestimento 

de poliuretano são observados aglomerados de biofilme nas diferentes alturas 

da superfície, predominantemente composto por células viáveis (Figura 22D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Imagens de CLSM do biofilme de 336h de Mycobacterium fortuitum (CRM 0268), 

onde as células viáveis se coram pelo SYTO 9 (verde) e as inviáveis pelo iodeto de propídeo 

(vermelho). Onde se encontram os revestimentos (A) silicone liso; (B) silicone microtexturizado; 

(C) silicone texturizado e (D) espuma de poliuretano. Aumento de 20x. 
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4.3.5. Mycobacterium abscessus subsp. massiliense 

 

Os resultados da coloração Live/Dead realizado por microscopia 

confocal a laser da amostra de M. abscessus subsp. massiliense CRM 0156, 

após 336h de incubação, estão apresentados na Figura 23. A microscopia 

permite observar finas camadas de microrganismos predominantemente viáveis 

nas quatro superfícies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Imagens de CLSM do biofilme de 336h de Mycobacterium abscessus subsp. 

massiliense (CRM 0156), onde as células viáveis se coram pelo SYTO 9 (verde) e as inviáveis 

pelo iodeto de propídeo (vermelho). Onde se encontram os revestimentos (A) silicone liso; (B) 

silicone microtexturizado; (C) silicone texturizado e (D) espuma de poliuretano. Aumento de 20x. 
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4.3.6. Pseudomonas aeruginosa 

 

A Figura 24 mostra as imagens obtidas por microscopia confocal a laser 

utilizando o reagente Live/Dead da amostra PA 21189 de P. aeruginosa após 

24h de incubação. É possível observar uma predominância de bactérias viáveis 

em todas as superfícies. Visualizam-se agregados celulares densos em algumas 

regiões da prótese de silicone liso, com distribuição de microrganismos por toda 

a superfície (Figura 24A). Na superfície microtexturizada, pode-se observar uma 

camada contínua de microrganismos de espessura intermediária (Figura 24B). 

Na superfície texturizada, houve grande crescimento, sobretudo nas regiões de 

depressão (Figura 24C). Na superfície de poliuretano, observa-se a distribuição 

de células viáveis aderidas à superfície dos filamentos da espuma (Figura 24D). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24. Imagens de CLSM do biofilme de 24h de Pseudomonas aeruginosa (PA 21189), onde 

as células viáveis se coram pelo SYTO 9 (verde) e as inviáveis pelo iodeto de propídeo 

(vermelho). Onde se encontram os revestimentos (A) silicone liso; (B) silicone microtexturizado; 

(C) silicone texturizado e (D) espuma de poliuretano. Aumento de 20x.  
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4.3.7. Staphylococcus aureus 

 

A Figura 25 mostra as imagens da microscopia confocal a laser com 

Live/Dead para S. aureus (HU25), após 24h de incubação. Na Figura 25A, é 

possível observar, na superfície de silicone liso, uma camada de microrganismos 

aderidos e alguns pontos de microrganismos agrupados, predominantemente 

inviáveis. Na superfície microtexturizada, observa-se uma densa camada de 

células, majoriatariamente inviáveis, aderidas (Figura 25B). Na superfície 

texturizada, visualiza-se uma pequena camada de células aderidas e algumas 

regiões de células agrupadas, predominando também células inviáveis (Figura 

25C). Já na superfície de poliuretano, visualizam-se finas camadas de 

microrganismos, predominantemente viáveis, aderidos à superfície (Figura 25D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Imagens de CLSM do biofilme de 24h de Staphylococcus aureus (HU 25), onde as 

células viáveis se coram pelo SYTO 9 (verde) e as inviáveis pelo iodeto de propídeo (vermelho). 

Onde se encontram os revestimentos (A) silicone liso; (B) silicone microtexturizado; (C) silicone 

texturizado e (D) espuma de poliuretano. Aumento de 20x.  
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4.3.8. Staphylococcus epidermidis 

 

A Figura 26 ilustra as análises de microscopia confocal a laser 

empregando Live/Dead para a amostra SG20460 de S. epidermidis, após 24h 

de crescimento. É possível observar, na superfície lisa, uma distribuição de 

microrganismos em pequenos aglomerados celulares, com disposição de 

microrganismos viáveis pouco maior do que a de microrganismos inviáveis 

(Figura 26A). Na superfície microtexturizada, observa-se distribuição de uma 

camada de células de espessura regular, de maioria inviável, por toda a 

superfície (Figura 26B). Na superfície texturizada, são visualizadas camadas 

regulares de microrganismos por toda a superfície, com predomínio de células 

inviáveis (Figura 26C). Já no revestimento de poliuretano, observam-se poucas 

células distinguíveis da coloração inespecífica da superfície (Figura 26D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Imagens de CLSM do biofilme de 24h de Staphylococcus epidermidis (SG 20460), 

onde as células viáveis se coram pelo SYTO 9 (verde) e as inviáveis pelo iodeto de propídeo 

(vermelho). Onde se encontram os revestimentos (A) silicone liso; (B) silicone microtexturizado; 

(C) silicone texturizado e (D) espuma de poliuretano. Aumento de 20x.  
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4.3.9. Streptococcus pyogenes 

 

As análises empregando Live/Dead a partir da amostra de S. pyogenes 

EGA951 por microscopia eletrônica confocal, após 24h de incubação, podem ser 

observadas na Figura 27. Há, na superfície lisa, aglomerados celulares com 

microrganismos viáveis e inviáveis sobrepostos (cor amarela; Figura 27A). Já na 

superfície microtexturizada, são observados microrganismos em sua maioria 

viáveis, arranjados desde cadeias curtas a maiores aglomerados (Figura 27B). 

Na superfície texturizada, também são observados aglomerados bacterianos de 

extensões diferentes e microrganismos viáveis e inviáveis sobrepostos (Figura 

27C). Na superfície de poliuretano, são observados aglomerados de células 

viáveis aderidas aos filamentos e algumas células desprendidas ou não 

aderidas, caracterizadas por microcolônias “em movimento” (Figura 27D). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Imagens de CLSM do biofilme de 24h de Streptococcus pyogenes (EGA 951), onde 

as células viáveis se coram pelo SYTO 9 (verde) e as inviáveis pelo iodeto de propídeo 

(vermelho). Onde se encontram os revestimentos (A) silicone liso; (B) silicone microtexturizado; 

(C) silicone texturizado e (D) espuma de poliuretano. Aumento de 20x.  
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5. DISCUSSÃO 

 

A utilização de próteses mamárias pode trazer inúmeras intercorrências 

no período pós-cirúrgico, podendo levar a terapias medicamentosas prolongadas 

ou até a remoção cirúrgica do implante. Dentre as ocorrências, a contratura 

capsular, BIA-ALCL, cápsulas duplas e rejeições autoimunes ao implante têm 

sido relacionados com o desenvolvimento de biofilmes bacterianos sobre as 

próteses e quadros infecciosos (DEL-POZO et al., 2009; TAMBOTO et al., 2010; 

STEIERT et al., 2013; ADAMS, 2015; AJDIC et al., 2016; HU et al., 2016; 

DUXBURY & HARVEY, 2016; LEBERFINGER et al., 2017; LALANI, 2018; 

MEMPIN et al., 2018). 

Existem inúmeros relatos de formação de biofilme em biomateriais 

(GOMES et al., 2009; PEIXOTO et al., 2011; JACOMBS et al., 2014; RUBINO et 

al., 2014; ADAMS et al., 2016; BULACIO et al., 2015; SENG et al., 2015; SOUZA, 

2015; RÜEGG et al., 2015; ESTEBAN et al., 2018; OLIVEIRA et al., 2018). No 

entanto, pouco se sabe sobre a capacidade individual da formação de biofilme 

em implantes mamários. Nesse contexto, foram selecionados para esse estudo 

oito dentre os maiores ou potenciais patógenos causadores de BAI, para testar 

suas habilidades de formação de biofilme em diferentes superfícies, incluindo 

revestimentos de próteses mamárias. 

Levando em consideração que o reconhecimento e aderência inicial dos 

microrganismos nas superfícies é mediado principalmente pelas moléculas de 

superfície microbiana, as diferenças de carga, hidrofobicidade da superfície e a 

capacidade do microrganismo de produzir EPS (WIXTROM et al., 2012; 

CONSTANTINE et al., 2014; VEERACHAMY, 2014; JAMAL et al., 2017), no 

presente estudo, optamos por utilizar inicialmente a superfície de poliestireno, 

material plástico negativamente carregado de característica hidrofóbica, para 

mimetizar a interação com as superfícies hidrofóbicas do silicone e do 

poliuretano das próteses mamárias. Além disso, foram incluídos testes de 

aderência ao fibrinogênio e colágeno, que consistem em proteínas encontradas 

no plasma e na matriz extracelular, respectivamente, relacionadas à afinidade 

com as MSCRAMMs de diversos microrganismos estudados. 
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Logo, a primeira etapa do presente estudo foi realizada com o intuito de 

avaliar, dentre os patógenos potencialmente associados a BAI, aqueles que 

possuíam maior capacidade de formação de biofilme em fundo de placas de 

poliestireno, comparando amostras clínicas e de referência. Na sequência, foram 

feitos ensaios de formação de biofilme em placas de poliestireno com 

fibrinogênio ou colágeno para observar a capacidade dos microrganismos em 

formar biofilme na presença dessas proteínas. O método de quantificação do 

biofilme em placas de microtitulação (STEPANOVIC et al., 2007) permanece 

como um dos mais utilizados para avaliação semiquantitativa de biofilmes 

bacterianos, apesar de suas limitações. Dentre as quais, pode-se destacar a 

pouca reprodutibilidade do método, que pudemos observar na variação do 

desvio padrão dos resultados do presente estudo, a não distinção entre 

microrganismos viáveis ou mortos, a não discriminação entre a massa de 

bactérias e EPS, além da baixa afinidade do cristal violeta por moléculas e 

bactérias positivamente carregadas (PANTANELLA et al., 2013; AZEREDO et 

al., 2017).  

Subsequentemente, foi realizada a MEV para análise estrutural do 

biofilme aderido às superfícies das próteses mamárias. A MEV se baseia na 

emissão de elétrons que, ao interagir com a superfície do material metalizado, 

gera sinais que codificam a formação de imagens, permitindo a visualização 

da distribuição espacial do biofilme. Dentre as vantagens da técnica, destacam-

se a alta resolução das imagens produzidas, a possibilidade na visualização 

de detalhes da superfície, como o EPS, além da visualização de diferentes 

magnificações da amostra. Como desvantagens, encontram-se o longo e 

laborioso processamento das amostras, que pode gerar a destruição de 

componentes da amostra e gerar artefatos, como observado em algumas 

imagens do presente estudo, além da dificuldade na produção de imagens de 

qualidade em amostras de topografia irregular, como foi observado nos 

resultados das superfícies de próteses mamárias microtexturizada, texturizada 

e principalmente na superfície de poliuretano (KALAB et al., 2008; GOMES et 

al., 2009; JACOMBS et al., 2014; CETENE, 2015; AZEREDO et al., 2017).  

Após os ensaios de formação de biofilme em superfícies de placas de 

poliestireno e a visualização das amostras em próteses mamárias por MEV, foi 
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realizada a microscopia confocal de varredura a laser (CLSM). A fonte de luz do 

microscópio de CLSM é composta por feixes de laser, que são emitidos a cada 

linha, escaneando a amostra em eixos tridimensionais. Após a emissão do laser, 

a amostra emite fluorescência, que é reconhecida pelos diferentes detectores, 

produzindo imagens. A técnica permite a visualização de imagens 

tridimensionais, favorecendo a observação do biofilme em seus diversos planos 

focais sobre a amostra, permitindo o conhecimento da distribuição espacial e 

quantificação das células que formam o biofilme, mesmo em suas diversas 

camadas (DE CAMPOS, 2014; PANTANELLA et al., 2013; AZEREDO et al., 

2017). 

Atrelado à CLSM, foi utilizado o método de coloração fluorescente 

Live/Dead. A solução Live/Dead é composta de mistura na proporção 1:1 de 

SYTO 9, um corante verde fluorescente para ácidos nucleicos, que penetra na 

membrana de todos os tipos celulares, e iodeto de propídeo, um corante 

fluorescente vermelho para ácido nucleico, que penetra somente em células com 

membranas danificadas. Quando ambos estão presentes, há redução do SYTO 

9, destacando somente a cor vermelha do iodeto de propídeo. O fundo se 

mantém virtualmente não fluorescente. Portanto, células viáveis são marcadas 

em verde e células mortas em vermelho. Quando a fluorescência é revelada na 

cor amarela, significa que há sobreposição de microrganismos vivos e mortos. 

As limitações da CLSM são a necessidade de fluoróforos para visualização da 

imagem, que podem interagir com o substrato e dificultar a visualização 

específica da amostra, além da autofluorescência natural que pode ocultar o 

sinal de interesse (MOLECULAR PROBES, 2004; PANTANELLA et al., 2013; 

AZEREDO et al., 2017). O presente estudo tinha como objetivo a quantificação 

de microrganismos presentes no biofilme por CLSM, no entanto, foi observada a 

interação inespecífica do corante com os materiais de revestimento das 

próteses, inviabilizando a contagem das células. 

Os resultados da formação de biofilme por C. diphtheriae na superfície de 

placas de poliestireno sem tratamento permitiram a observação de amostras 

fortes produtoras de biofilme, tanto a de origem clínica quanto a de referência, 

após 48h de incubação (p < 0,05). No presente estudo, foi empregado o tempo 

de incubação de 48h para todos os experimentos com C. diphtheriae como 
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adaptação da técnica devido à dificuldade no crescimento inicial dos 

microrganismos em TSA-sangue nas primeiras 24h. Gomes e colaboradores 

(2009) realizaram um estudo com as mesmas cepas sob as mesmas condições, 

mas com tempo de incubação de 24h, e obtiveram como resultado cepas com 

produção moderada (++) de biofilme. Também foram testados no estudo de 

Souza e colaboradores (2015) amostras de Corynebacterium 

pseudodiphtheriticum por 24h, com resultados de forte (+++) formação de 

biofilme na amostra clínica e formação moderada na amostra de referência. A 

comparação permite evidenciar que o tempo prolongado de crescimento 

bacteriano favoreceu o aumento na produção de biofilme pelo microrganismo 

testado, não permitindo a comparação direta com outros estudos já publicados 

utilizando o tempo de crescimento de 24h. 

A afinidade da aderência de C. diphtheriae ao fibrinogênio e capacidade 

de agrupamento semelhante ao fator de agregação de S. aureus já foram 

previamente descritas por Sabbadini e colaboradores (2010), inclusive 

analisando a amostra de referência CDCE 8392 utilizada no presente estudo. 

Apesar disso, em nossos resultados, observamos que a formação de biofilme 

em presença de colágeno ou fibrinogênio pela amostra CDCE 8392 de C. 

diphtheriae apresentou diminuição na produção de biofilme em relação à 

superfície sem tratamento na presença de ambas as proteínas (p < 0,05), 

sugerindo que a expressão do fator semelhante ao fator de agregação de alguma 

forma diminui a expressão de fatores ligados à aderência ou agregação celular 

por esse microrganismo. 

Já para a amostra clínica C. diphteriae BRCAT 5003748, houve aumento 

na produção de biofilme na presença tanto de fibrinogênio (p < 0,05) quanto de 

colágeno. Quanto à aderência ao colágeno, Peixoto e colaboradores (2016) 

descreveram a capacidade de amostras de referência e de uma amostra clínica 

isolada de paciente com osteomielite de se aderir aos colágenos do tipo I e IV, 

com resultados de aderência maiores na amostra clínica em relação à amostra 

padrão, o que também foi observado no presente estudo. 

Na análise por MEV da amostra clínica C. diphteriae BRCAT 5003748 

após de 48h de incubação, foram observadas poucas camadas de células 

aderidas à superfície lisa e prováveis microcolônias, com presença de EPS 
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recobrindo as células, conforme previamente descrito por Moreira e 

colaboradores (2003). Já nas superfícies microtexturizada, texturizada e de 

poliuretano, foram observadas densas camadas bacterianas, acumuladas 

principalmente nas depressões e desníveis das superfícies, com a observação 

de microrganismos recobertos por EPS característico de condensação de 

glicocálice bacteriano, além de espaços semelhantes a microcanais 

característicos de biofilme maduro. A formação de EPS amorfo ou glicocálice 

condensado observado ao redor dos microrganismos e microcolônias foram 

sugeridos por Mattos-Guaraldi & Formiga (1991) como artifícios dos 

microrganismos para produção ou atração de substâncias que favorecem sua 

ligação a superfícies abióticas. Aspectos morfológicos semelhantes também 

foram encontrados no estudo de Gomes e colaboradores (2009) em superfície 

de cateter de poliuretano. 

As imagens de CLSM para a amostra clínica C. diphteriae BRCAT 

5003748 após 48h de incubação mostram camadas homogêneas de 

microrganismos em todas as superfícies, com observação de células viáveis 

presentes nas superfícies lisa e de poliuretano em maior quantidade. Nesse 

ponto, é importante ressaltar que a quantidade de camadas bacterianas 

visualizadas à CLSM foi inferior à espessura média do biofilme observado na 

MEV, apontando para as diferenças de sensibilidade e especificidade dos testes, 

além da possível baixa reprodutibilidade da fase pré-analítica, como variações 

na estabilidade dos meios de cultura, pH da água, etc. 

Quanto à E. faecalis, a formação de biofilme pode estar associada 

(TOLEDO-ARANA et al., 2001) ou não (KRISTICH et al., 2004) à codificação do 

gene da proteína estreptocócica de superfície Esp. A susbtância de agregação, 

codificada pelo gene asa1, também tem sido associada a maior capacidade de 

formação de biofilme em enterococos (SANTOS et al., 2017). No presente 

estudo, ambas as amostras de E. faecalis testadas apresentaram forte produção 

de biofilme em placas de poliestireno após 24h de incubação com resultado 

estatisticamente significativo quando comparado ao controle negativo (p < 0,05). 

Em estudo anterior realizado por nosso grupo, foi evidenciada a presença dos 

genes asa1 e esp na amostra IE 74 (SANTOS et al, 2017), o que pode explicar 

a maior produção de biofilme pela amostra clínica testada. Bulacio e 
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colaboradores (2015) também testaram a capacidade de amostras de E. faecalis 

de formar biofilme em placas de poliestireno. Foram avaliadas três amostras 

isoladas de canais radiculares dentários, tendo sido observado resultados 

estatisticamente significativos (p < 0,01) para aderência dos microrganismos 

nessa superfície comparados ao controle negativo. 

No presente estudo, quando observada a influência de colágeno e 

fibrinogênio, a amostra de referência de E. faecalis 29212 apresentou 

decréscimo para ambas as proteínas, com mudança na classificação para fraca 

produtora de biofilme na presença de colágeno. Já a amostra clínica IE 74 teve 

pequeno aumento na absorbância ante à adição de fibrinogênio e significativo 

declínio (p < 0,05) ante à adição de colágeno. A baixa influência das proteínas 

na produção de biofime pode ser explicada pelo descrito no estudo de 

Nallaparedy & Murray (2008), no qual foi demonstrado, em diferentes condições, 

que a afinidade de ligação de E. faecalis a fibrinogênio, colágeno e outras 

proteínas séricas e proteínas de matriz extracelular se demonstrava baixa em 

condições habituais de cultura. Porém, possuía afinidade aumentada ante à 

exposição prolongada a 40% de soro de cavalo, sugerindo que componentes do 

soro podem estimular a produção de MSCRAMMs ou que a aderência a essas 

proteínas pode se dar ante à presença de um componente intermediário do soro 

que favorece essa ligação. 

As imagens de MEV da amostra clínica de E. faecalis IE 74 após 24h de 

incubação mostraram camadas finas de microrganismos aderidos às superfícies 

lisa, microtexturizada e de poliuretano, e camada mais espessa na superfície 

texturizada, com rico conteúdo de EPS de diferentes aspectos, semelhante ao 

observado por Bulacio e colaboradores (2015), em biofilme maduro após 7, 14 

ou 30 dias de incubação. As imagens de CLSM para a mesma amostra 

demonstraram poucas camadas de microrganismos, com viabilidade variável 

nas superfícies lisa, texturizada e de poliuretano, mas com espessa camada de 

microrganismos viáveis aderidos à superfície microtexturizada, diferente do 

observado por MEV. 

As análises da densidade ótica obtida das amostras de M. fortuitum nas 

placas de poliestireno, após 336h (14 dias) de incubação, demonstraram que a 

amostra de referência ATCC 6841 não teve potencial de produção de biofilme e 
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a amostra clínica CRM 0268 teve baixa produção. Vale salientar que, antes da 

realização dos testes, foram realizados três ensaios-piloto, com adaptações do 

estudo de Esteban e colaboradores (2008) e Stepanovic e colaboradores (2007), 

para ajustar o protocolo de formação de biofilme para as MCR e todos resultaram 

em fraca ou nenhuma formação de biofilme. No entanto, o estudo de Esteban e 

colaboradores (2008), utilizando o meio Middlebrook 7H9 e submetendo as 

amostras a agitação constante e trocas sucessivas de meio de cultura por 69 

dias, observou um crescimento sigmoide, com eficaz produção de biofilme a 

partir do sétimo dia de incubação. Esses achados permitem constatar que a troca 

de meio e a agitação podem influenciar diretamente na produção de biofilme pelo 

patógeno. 

Já na superfície de poliestireno com a adição de fibrinogênio, a amostra 

clínca de M. fortuitum CRM 0268 passou da classificação de baixa produtora 

para não produtora de biofilme, enquanto a amostra de referência ATCC 6841 

teve a produção potencializada, passando de não produtora a média produtora 

de biofilme. No teste com colágeno, ambas as amostras obtiveram aparente 

aumento na produção, sendo que apenas a amostra ATCC 6841 obteve aumento 

significativo (p < 0,05). Nossos achados parecem indicar uma afinidade de 

ligação de MCR pelo colágeno, favorecendo a formação de biofilme. Estudos 

adicionais são necessários para elucidar essa relação e suas possibilidades na 

formação de biofilme.  

Os resultados da MEV para a amostra clínica de M. fortuitum CRM 0268 

permitem a observação de bacilos com crescimento massivo sob as diferentes 

superfícies, com a presença de EPS recobrindo aglomerados celulares e a 

presença de microcanais característicos de um sistema circulatório primitivo do 

biofilme maduro. Os aspectos morfológicos se assemelham ao observado por 

Bardouniotis e colaboradores (2003), em pinos do dipositivo MBEC™, utilizado 

para crescimento de biofilme in vitro. 

Na CLSM da amostra clínica de M. fortuitum CRM 0268, foram 

observadas camadas regulares de biofilme formado nas próteses lisa e 

microtexturizada, e camadas espessas nos revestimentos texturizado e de 

espuma de poliuretano, de viabilidade variável. Nesses resultados, o ponto a se 

delinear foi a capacidade de formação de biofilme denso sobre as superfícies de 
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próteses mamárias, observados tanto na CLSM quanto na MEV, em contraste 

com a baixa habilidade de formação de biofilme na superfície de poliestireno. 

Isso sugere que a diferença de carga, textura ou ainda outros fatores podem 

dificultar a formação de biofilme pelo patógeno nas superfícies de poliestireno, 

além das condições de cultivo, citadas anteriormente. 

As amostras de M. abscessus subsp. massiliense, apesar do denso 

crescimento microbiano observado nas placas antes das lavagens, expressaram 

resultados equivalentes à fraca formação de biofilme pela amostra de referência 

INCQS 00594 e de não formação de biofilme pela amostra clínica CRM 0156. 

Para esse microrganismo, também foram realizados testes-piloto para ajuste das 

reações à necessidade nutricional do microrganismo. Esses testes também 

exibiram baixo panorama de formação de biofilme para a espécie. Os resultados 

de aderência ao fibrinogênio evidenciaram potencial aumentado de formação de 

biofilme pela amostra CRM 0156, enquanto a amostra INCQS 00594 aumentou 

sua produção de biofilme na presença de colágeno do tipo 1. No estudo de 

Williams e colaboradores (2009), foi demonstrado que a capacidade de produção 

de biofilme por M. abscessus é diretamente suprimida em cepas virulentas, 

capazes de expressar fenotipicamente o fator corda sob determinadas 

condições. No presente estudo, não foram realizadas microscopias a partir dos 

fundos de placa de poliestireno, limitando as possíveis conclusões para a não 

produção de biofilme nas placas de poliestireno. 

Ao analisar a amostra de M. abscessus subsp. massiliense CRM 0156 por 

MEV, após 336h de incubação, observamos apenas resquícios celulares e de 

EPS na superfície lisa (KUMAR et al., 2014). Contudo, ao visualizar outras 

superfícies, observamos crescimento expressivo, principalmente nas superfícies 

texturizada e de poliuretano, com a presença de diferentes morfologias de EPS 

recobrindo as células, microcanais e uma microcolônia sobre a superfície de 

poliuretano. A morfologia das células, EPS e conformação do biofilme se 

apresentaram semelhantes ao descrito para outras MCR (BARDOUNIOTIS et 

al., 2003; SOUSA et al., 2015). 

Já por CLSM para M. abscessus subsp. massiliense, foi observado um 

crescimento confluente, mas de pouca espessura, exceto na superfície 

microtexturizada, onde houve a formação de microcolônias, todos compostos de 
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microrganismos predominantemente viáveis. As diferentes análises do 

microrganismo permitiram a observação de espessa camada de biofilme na MEV 

das próteses microtexturizada, texturizada e de poliuretano. De acordo com 

Muñoz-Egea e colaboradores (2013), M. fortuitum produz um biofilme mais fino 

e bem distribuído em relação a M. abscessus e M. chelonae. Isso não foi 

observado em nosso estudo, indicando que diferentes condições e superfícies 

afetam a capacidade de algumas espécies formarem de biofilmes, bem como a 

sua estrutura. 

O resultado dos testes de formação de biofilme em fundo de placa de 

poliestireno para P. aeruginosa demonstrou forte grau de formação de biofilme 

em ambas as amostras, com valor significativo na amostra clínica PA 21184 (p 

< 0,05). Quando avaliada a adição de proteínas, a amostra de referência ATCC 

27853 obteve discreto aumento na produção de biofilme na presença de 

fibrinogênio e uma queda para produção moderada de biofilme na presença de 

colágeno. Cappello & Guglielmino (2006) testaram o cultivo dessa cepa em 

superfície de poliestireno, demonstrando alta aderência e grande influência do 

aumento de temperatura no aumento de produção de biofilme. No presente 

estudo, a amostra clínica PA 21184 apresentou declínio para produção 

moderada na presença de fibrinogênio e aumento discreto na produção com a 

adição de colágeno. A aderência de P. aeruginosa ao colágeno tipo IV foi testada 

por Tsang e colaboradores (2003), tendo sido observado, por MEV, um padrão 

consistente de aderência desse microrganismo à superfície tratada com essa 

proteína.  

Enquanto P. aeruginosa PA 21184 possuiu forte grau de formação de 

biofilme em placa de poliestireno, ao ser analisada por MEV observamos poucas 

camadas de células aderidas na superfície lisa e de poliuretano, semelhante ao 

observado em tubos dentários de polivinil clorado por Ammann e colaboradores 

(2016), mas com produção de EPS. Já na superfície microtexturizada, 

observamos células isoladas envoltas por glicocálice (ou slime, como os 

polissacarídeos extracelulares são mais comumente referidos nessa espécie) e, 

na superfície texturizada, crescimento regular. No entanto, por CLSM foi 

obervado crescimento em espessura densa nas superfícies lisa, 

microtexturizada e texturizada, e crescimento regular em poliuretano. É possível 
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que, devido à produção de alginato e alta densidade de conteúdo extracelular, 

característico da espécie, o inóculo inicial de P. aeruginosa tenha ficado menor 

que dos outros microrganismos para os experimentos de biofilme em placa e 

MEV, quantidade que foi ajustada para a CLSM ante a sucessivas agitações das 

colônias em suspensão em vórtex antes da medição da realização do inóculo 

avaliado por densidade ótica. 

As amostras de S. aureus foram as mais potentes formadoras de biofilme 

do estudo, com resultado similar em todos os experimentos, mesmo nos testes 

preliminares e nos estudos-piloto. A apresentação dos dados de absorbância 

permitiu caracterizar as amostras clínica e de referência como fortes produtoras 

de biofilme. Quando adicionadas proteínas de matriz extracelular, houve um 

aumento significativo na produção de biofilme pela amostra ATCC 25923 na 

presença de fibrinogênio e colágeno (p<0,05). No entanto, houve queda 

significativa na formação de biofilme pela amostra clínica HU 25 na presença de 

colágeno (p<0,05). Staphylococcus aureus por si só é um microrganismo com 

potente aderência ao fibrinogênio devido à presença da proteína de superfície 

coagulase ligada, também conhecida como fator de agregação. Além disso, S. 

aureus também possui a coagulase livre, uma substância semelhante à trombina 

que reage no plasma com o Fator de Reação a Colagulase e leva à conversão 

de fibrinogênio em fibrina insolúvel, resultando em coagulação e protegendo o 

microrganismo da fagocitose quando em parasitismo (ZURITA et al., 2010). O 

microrganismo também possui capacidade de ligação ao colágeno pela 

presença de proteína ligadora de colágeno (Cna), fator que pode estar atrelado 

à potencialização na produção de biofilme observada no presente estudo 

(FOSTER et al., 2014; MOORMIER & BAYLES, 2017). 

A MEV da amostra de S. aureus HU 25 evidenciou uma distribuição fina, 

em pequenos aglomerados em superfície lisa, mas densa distribuição celular nas 

superfícies microtexturizada, texturizada e de poliuretano, com presença de EPS 

de diferentes aspectos (Zapotoczna et al., 2016) e microcanais, semelhantes aos 

arranjos encontrados por Guo e colaboradores (2017) A CLSM permitiu observar 

camadas regulares de microrganismos aderidos à superfície lisa e texturizada, 

com poucas camadas visíveis na superfície de poliuretano e uma densa camada 

de microrganismos, majoritariamente inviáveis, na superfície microtexturizada. 
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O potencial de interação de S. aureus com implantes mamários tem sido 

relacionado com a ocorrência de infecções persistentes (CHESSA et al., 2016). 

Arad e colaboradores (2013) realizaram um estudo in vivo com a inserção de 

miniaturas de próteses mamárias infectadas com S. aureus resistente a 

meticilina (MRSA) em ratos, constatando o potencial fatal das infecções 

causadas por esses microrganismos em próteses mamárias. Além disso, no 

mesmo estudo foi verificada a eficácia da vancomicina como a alternativa para 

infecções associadas a formação de biofilme apenas em estágio imaturo 

causadas por MRSA, sendo observada a diminuição de sinais clínicos de 

infecção, diminuição das intercorrências na cicatrização e diminuição de 

temperatura após a administração intraperitoneal de 50 mg/kg de vancomicina 

duas vezes ao dia por 7 dias. 

Ambas as amostras de S. epidermidis foram fortes produtoras de biofilme 

(p<0,05) em superfície de placa de poliestireno comparadas ao controle 

negativo. Apesar de não codificar icaADBC e bhp (FEY & OLSON, 2010), a 

amostra de S. epidermidis ATCC 12228 demonstrou capacidade de se fixar em 

fundos de placas de poliestireno e formar biofilme, sugerindo que o 

microrganismo produza biofilme de matriz PIA-independente, sendo mais 

associado a biofilme de matriz proteica (OTTO, 2008). Ademais, a amostra ATCC 

12228 teve seu potencial de formação aumentado após tratamento do fundo da 

placa com colágeno (p < 0,05) e a amostra clínica SG 20460 teve esse potencial 

diminuído na presença tanto de fibrinogênio como de colágeno. 

A MEV da amostra clínica de S. epidermidis SG 20460 evidenciou a 

presença de células bem distribuídas por todas as superfícies, de forma 

comparável na superfície lisa e de poliuretano e também na superfície 

texturizada com a microtexturizada, com presença de microcanais. Todas as 

amostras apresentaram EPS de diferentes aspectos. Esses resultados foram 

semelhantes aos observados na CLSM, com maiores agregados bacterianos 

formados nas superfícies microtexturizada e texturizada, permitindo a 

observação de células predominantemente inviáveis, enquanto que na superfície 

lisa foi observada uma fina camada de microrganismos, de maioria viável. Não 

foi possível visualizar as células adequadamente na superfície de poliuretano por 

CLSM devido à ligação inespecífica do corante. 
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Jacombs e colaboradores (2014) demonstraram o potencial de formação 

de biofilme em próteses mamárias lisas e texturizadas utilizando uma amostra 

de S. epidermidis para avaliar o potencial do patógeno em estimular a ocorrência 

de contraturas capsulares. Para avaliar o potencial de aderência in vitro, foram 

utilizadas as técnicas de MEV e CLSM. Foi realizado também um estudo in vivo 

em modelos suínos para demonstração da patogenicidade associada a esse tipo 

de infecção. Tanto no estudo in vitro quanto no estudo in vivo, a superfície de 

silicone texturizada apresentou um potencial maior para a aderência microbiana 

e formação de biofilme em comparação à lisa. As imagens do presente estudo 

foram semelhantes às observadas por Jacombs e colaboradores (2014), com 

diferença apenas na viabilidade dos microrganismos após 24h e no número 

maior de microrganismos encontrado em nosso estudo. Bergmann e 

colaboradores (2014) também testaram in vivo miniaturas de próteses infectadas 

com S. epidermidis em ratos Wistar e observaram que as próteses infectadas 

obtiveram efeito direto na casuística de encapsulamento tecidual, podendo levar 

a contraturas capsulares.  

As amostras de S. pyogenes foram fortes produtoras de biofilme na 

superfície de poliestireno (p < 0,05). Em adição de fibrinogênio e colágeno, a 

amostra ATCC 19615 teve drástica redução na produção de biofilme (p < 0,05), 

enquanto a amostra EGA 951 teve diminuição não tão marcante, com diminuição 

significativa apenas na presença de colágeno (p < 0,05). Na MEV da amostra 

clínica EGA 951, foram observadas células em cadeias intimamente aderidas às 

superfícies das próteses mamárias. Excetuando-se a superfície de poliuretano, 

foi possível observar que as cadeias de S. pyogenes nas demais próteses 

estavam envoltas em EPS, possuíam aparência de microcolônias e células 

aparentemente em momento de divisão. Por CLSM, foram visualizadas 

espessas camadas de biofilme em todas as superfícies, corroborando os 

resultados encontrados na MEV e nas placas de poliestireno sem adição de 

colágeno ou fibrinogênio. 

A diminuição da capacidade de formação de biofilme por S. pyogenes na 

presença das proteínas testadas, sobretudo fibrinogênio, não era esperada. 

Entretanto, determinados sorotipos de S. pyogenes parecem ter maior 

capacidade de aderência e, consequentemente, formação de biofilme. Os 
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sorotipos de S. pyogenes são definidos com base em variações da proteína M, 

uma proteína ancorada à superfície celular que medeia resistência a 

opsonofagocitose por se ligar a fibrinogênio e fator H (Anderson et al., 2013). 

Lembke e colaboradores (2006) testaram a capacidade de formação de biofilme 

por diferentes sorotipos de S. pyogenes em poliestireno com posterior 

visualização em MEV e observaram uma produção moderada de biofilme, 

principalmente no sorotipo M6. A amostra de referência ATCC 19615, 

empregada no presente estudo, possui genes que codificam as proteínas M5 e 

M49 (Minogue et al., 2014). Por outro lado, o tipo da proteína M da amostra 

clínica EGA 951 é desconhecido. Determinar o sorotipo da amostra clínica e 

testar amostras de diferentes sorotipos seriam importantes para elucidar a 

capacidade da espécie em formar biofilmes, inclusive em próteses mamárias.  

A observação da formação de microcolônias e EPS são os principais 

marcos para o início da formação de biofilme. Além disso, o surgimento de 

microcanais revela a presença de biofilme maduro (GOMES et al., 2009; 

WIXTRON et al., 2012; CONSTANTINE et al., 2014; JAMAL et al., 2017). Em 

nossas análises, foi permitida a observação de uma ou mais dessas estruturas 

em todas as amostras, evidenciando o potencial de todos os patógenos 

estudados em formar biofilme em superfícies de próteses mamárias. 

Na atualidade, são utilizadas próteses de matriz de silicone e revestimento 

variado, que podem ser de silicone liso, silicone texturizado, silicone 

microtexturizado e espuma de poliuretano. A escolha da superfície de 

revestimento adequada é de extrema importância para a segurança e garantia 

de resultado do procedimento (JACOMBS et al., 2014; GABRIEL et al., 2015; 

EFANOV et al., 2017; WANG et al., 2018). 

A superfície de silicone lisa foi uma das primeiras a serem disponibilizadas 

no mercado. No entanto, a sua utilização está caindo em desuso devido ao 

aumentado grau de contraturas capsulares associadas a essa superfície 

(PITTET et al., 2005; D’AVILA et al., 2007; GABRIEL et al., 2015; AJDIC et al., 

2016; EFANOV et al., 2017; MAXWELL et al., 2017). No presente estudo, a 

prótese de silicone lisa foi representada por um molde cirúrgico de silicone, que 

é utilizado nos procedimentos cirúrgicos para expandir a região mamária, 

abrindo espaço para o implante final. A superfície do material se assemelha ao 
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dispositivo implantável. No entanto, os moldes podem ser utilizados mais de uma 

vez em cirurgias diferentes, de pacientes diferentes após a esterilização. No 

presente estudo, a superfície lisa apresentou menor probabilidade para 

formação de biofilme por todos os microrganismos testados, apesar de sua direta 

correlação com contraturas capsulares (HEADON et al., 2015; CLEMENS et al., 

2017; EFANOV et al., 2017; WANG et al., 2018). 

Em contrapartida, o estudo de BROWN e colaboradores (2018) levantou 

a questão sobre a maior superfície de contato ligada à maior aderência 

bacteriana e contratura capsular (BROWN et al., 2018). Além disso, o estudo 

experimental de James e colaboradores (2018) com microscopia confocal 

comprovou que a presença de textura favoreceu a ligação de bactérias. Em 

nosso estudo, de forma geral, foi observada uma maior formação de biofilme nas 

superfícies texturizada e microtexturizada, caracterizadas tanto pela quantidade 

média de camadas aderidas observada em ambas as microscopias quanto pela 

estrutura do biofilme maduro e presença de EPS observados na MEV. 

Diversas análises podem ser empregadas para a medição da massa, 

quantificação e visualização da estrutura tridimensional do biofilme 

(PANTANELLA et al., 2013; AZEREDO et al., 2017). Para melhor avaliação da 

capacidade dos microrganismos aqui analisados em formar biofilme e causar 

infecções relacionadas a esses dispositivos, seriam necessárias análises de 

transcriptase reversa-PCR e análises in vivo com o objetivo de avaliar a 

expressão de genes envolvidos na formação de biofilme, além do entendimento 

da patogenia das infecções causadas por cada microrganismo em superfícies de 

próteses mamárias. 

Considerando que todas as espécies avaliadas nesse estudo foram 

capazes de formar biofilme nas superfícies de próteses testadas, fica evidente o 

risco de desenvolvimento de infecções por diferentes microrganismos após 

mamoplastia de aumento. Para evitar tais complicações, são necessários 

estudos adicionais para o entendimento do foco inicial de infecção. Não se deve 

esquecer, também, da importância dos cuidados assépticos e terapias 

profiláticas adequadas nos períodos pré-operatório, transoperatório e pós-

operatório.  
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6. CONCLUSÃO  

 

 

 As oitos espécies estudadas foram capazes de se aderir, em diferentes graus, 

às superfícies de poliestireno, com menor capacidade de formação de biofilme 

pelas MCRs Mycobacterium fortuitum e Mycobacterium abscessus subsp. 

massiliense. A capacidade de formação de biofilme em superfície de 

poliuretano tratada com fibrinogênio foi heterogênea nas amostras estudadas, 

com destaque para o aumento na produção de biofilme por Staphylococcus 

aureus e diminuição na produção de biofilme pelas amostras de referência de 

Streptococcus pyogenes e de Corynebacterium diphtheriae. Houve também 

variação na capacidade de aderência dos microrganismos às placas de 

poliestireno na presença de colágeno, com destaque para a diminuição na 

formação de biofilme por Enterococcus faecalis e aumento entre as MCRs. S. 

aureus apresentou maior potencial para a formação de biofilme nas condições 

estudadas; 

 As oitos espécies estudadas foram capazes de se aderir, em diferentes graus, 

às superfícies de revestimento de próteses mamárias. Utilizando a 

microscopia eletrônica de varredura, foi possível observar o arranjo e 

distribuição do biofilme sobre as próteses mamárias, além da observação de 

substância extracelular polimérica e a presença de microcolônias e 

microcanais. Por microscopia confocal a laser, foi possível observar 

predomínio de células viáveis compondo os biofilmes das amostras 

estudadas, exceto nas espécies do gênero Staphylococus. S. aureus 

apresentou maior potencial para a formação de biofilme nas condições 

estudadas. As microscopias evidenciaram maior potencial de formação de 

biofime bacteriano sobre as superfícies de silicone microtexturizada e 

texturizada; menor produção de biofilme foi observada sobre a superfície de 

silicone liso, independente da espécie. 
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