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A adesão microbiana e a consequente formação de biofilme possuem um papel importante na patogênese, representando um grande 

obstáculo para a saúde humana. O biofilme, um dos fatores de virulência,  é de modo geral um mecanismo de defesa dos microrganismos 

para proteger-se de agressões químicas e físicas, e assim crescer em ambientes adversos. 

O presente estudo tem como objetivo padronizar os testes de 

aderência e formação de biofilme microbiano com o intuito 

de melhorar a avaliação em placa de aço inoxidável (1 cm2) 

Com os resultados deste trabalho é possível verificar que o meio LB e a concentração de 1 a 1,5% de sacarose favorecem a 

aderência e formação de biofilme. Entretanto são necessários mais experimentos, como por exemplo MIC de cobre,  antes 

de serem testados em placas (1cm2) de aço inoxidável com implantação do mesmo e assim verificar sua possível ação 

antimicrobiana. 
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Para isso foram utilizados diferentes microrganismos (7 

bactérias Gram-negativas, 4 Gram-positivas e 1 levedura) 

que foram cultivadas em placas de cultura de célula para 

avaliar a capacidade de aderência e formação de biofilmes 

dos mesmos em meio LB e YEDP. Com os microrganismos 

selecionados foram testados meios de cultura (LB e TSB) e 

com diferentes concentrações de sacarose (0,5 a 4%). 
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Fig 2: Avaliação da formação de biofilme em distintas condições de cultivos 
Legenda: A. Produção de biofilme em meio LB líquido com diferentes microrganismos.; B. Produção 
de biofilme em meio LB e concentração de sacarose (1,5%; 2%); C. Produção de biofilme de 
Pseudomonas aeruginosa  e Staphylococcus aureus em meios LB e TSB com diferentes concentrações 
de sacarose (0,5 a 4%).  

Fig. 1: Fluxograma da  avaliação da formação de biofilme microbiano  

Resultados 
relativos ao 

controle  

O primeiro experimento teve como objetivo selecionar microrganismos 

a partir da sua formação de biofilme em meio LB líquido (Fig.2-A). Os 

microrganismos foram avaliados quanto a produção de biofilme em  

diferentes concentrações de sacarose (1,5% e 2%), (Fig.2-B), onde 

Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli mostraram-se mais efetivos 

para produção de biofilme. As bactérias Pseudomonas aeruginosa e 

Staphylococcus aureus também foram testadas com concentrações de 

sacarose (0,5%; 1%; 2% e 4%) 

A bactéria Pseudomonas sp mostrou uma melhor aderência e formação de 

biofilme quando crescidos nas concentrações de 0,5 a 2% e decrescendo em 

4% em meio LB. A bactéria Staphylococcus aureus teve uma grande 

produção de biofilme no meio LB com concentração de 1%, e não houve 

biofilme quando crescidas no meio TSB (Fig. 2-C).  
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