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A adesão bacteriana em um a superfície é o primeiro passo para a formação de biofilme que consiste em uma matriz de polissacarídeos,

proteínas e ácidos nucleicos sendo um mecanismo de defesa dos microrganismos para proteger-se de agressões químicas e físicas e

permitindo o crescimento em ambientes adversos.

O presente estudo tem como objetivo padronizar meio e
sistema de avaliação para testes de aderência e formação
de biofilme microbiano

A bactéria S.aureus mostrou uma melhor aderência aos cupons, fato este de extrema importância, já que esta bactéria é um microrganismo de

importância clínica, sendo uma excelente alternativa para os testes posteriores. Também foi possível observar que o plaqueamento é um método

mais preciso que a avaliação da absorbância. Com os resultados dos experimentos realizados até o momento, as bactérias que melhor apresentam

aderência em meio líquido BHI são P. aeruginosa e S. aureus, quando testadas em cupons com e sem a implantação de cobre.
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Para isso foram utilizados as seguintes bactérias:

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e

Salmonella entérica, que foram cultivadas em meio de

cultura liquido BHI ou LB para avaliação da capacidade de

aderência e formação de biofilmes dos mesmos. As placas

de aço inox foram tratadas em uma solução de NaOH 0,1M

e acetona. Os meios líquidos foram avaliados em

espectrofotômetro a 595nm e em plaqueamento por gotas

em meio sólido LB nos tempos 0, 6 e 24h. Enquanto os

cupons de aço inox foram agitados no vórtex contendo

solução salina 0,9% para desprendimento de células

aderidas, este líquido também foi avaliado em

espectrofotômetro e plaqueamento em gota.
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O primeiro experimento realizado com Staphylococcus aureus

mostrou que essa bactéria apresenta uma boa aderência quando

crescida em BHI. Os dados mostraram que existe uma relação

positiva para crescimento e aderência, sendo BHI o meio que

possibilita e apresenta incrementos nutricionais permitindo

aderência e formação de biofilme em S. aureus (quadro 1) .

Já no outro experimento todas as bactérias (Pseudomonas

aeruginosa, Staphylococcus aureus e Salmonella enterica)

testadas mostraram capacidade de adesão nos cupons no meio

avaliado (quadro 2).

Imagem 1: ilustração da metodologia utilizada 

Células dispersas no meio Células aderidas aos cupons

Meios Tempo (horas) DO (595 nm)
Plaqueamento

(UFC/ml)
DO (595 nm)

Plaqueamento

(UFC/ml)

LB

0 0,520 4 X 108 0 0

6 0,654 > 1010 0,050 4 X 105

24 1,688 > 1010 0,068 5 X 107

BHI

0 0,804 1,1 X 109 0 0

6 0,946 > 1010 0,119 9,2 X 105

24 1,992 > 1010 0,179 1,2 X 108

Quadro 1 – Avaliação de crescimento (células em meio) e aderência/biofilme 

(células aderidas ao cupom) em diferentes meios.

Células dispersas no meio Células aderidas aos cupons

Bactérias Tempo (horas) DO (595 nm)
Plaqueamento

(UFC/ml)
DO (595 nm)

Plaqueamento

(UFC/ml)

Salmonella 

enterica

0 0,330 106 0 0

6 1,689 108 0,010 105

Pseudomonas 

spp

0 0,169 2 x 105 0 0

6 2,105 > 1010 0,033 3,7 x 105

Staphylococcus 

aureus

0 0,302 106 0 0

6 1,414 3 x 107 0,102 1,2 x 106

Quadro 2 – Avaliação de crescimento (células em meio) e aderência (células 

aderidas ao cupom) de diferentes bactérias crescidas em BHI.
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