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AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO DE BIOFILME POR Staphylococcus sp. E 
DIVERSIDADE GENÉTICA DE ESTAFILOCOCOS COAGULASE-
NEGATIVOS1 

Autor: Fernanda Cristina Possamai Rossatto  
Orientadora: Ana Paula Guedes Frazzon  

 

RESUMO  
Staphylococcus sp. é reconhecidamente causador de infecções humanas e 
considerado um dos principais patógenos alimentares. O objetivo deste estudo 
foi comparar isolados de Staphylococcus sp. quanto à formação de biofilme sob 
diferentes suplementações (1 %, 5 % e 10 % de glicose, 0,9 % de NaCl, 5 % de 
glicose com 0,9 % de NaCl e 12,5 % de plasma) e temperaturas (25 ºC, 35 ºC e 
40 ºC), bem como avaliar isolados provenientes de morcilha quanto à 
caracterização molecular por meio da tipagem epidemiológica e produção de 
proteases e lipases. Um total de 102 Staphylococcus sp. (34 S. aureus clínicos, 
26 estafilococos coagulase-positivos (ECP) de carne de frango, e 42 
estafilococos coagulase-negativos (ECN) de morcilha) foram selecionados. Os 
isolados clínicos apresentaram maior formação de biofilme com adição de 
plasma a 35 ºC, já os alimentares com suplementação combinada de glicose e 
cloreto de sódio a 40 ºC. Não houve correlação entre os métodos de tipagem 
molecular, sendo o RAPD-PCR mais discriminatório que o rep-PCR, na análise 
dos ECN. Dentre os 42 isolados de morcilha, 57,14 % e 28,57 % apresentaram 
atividades lipolítica e proteolítica, respectivamente. Conclui-se que cada isolado 
apresentou um comportamento individualizado sob determinado suplemento ou 
temperatura de incubação, mas, de modo geral, o aumento da temperatura e a 
adição de glicose e NaCl favorecem a formação de biofilme, bem como a 
utilização de componentes da matriz do hospedeiro em isolados clínicos. A 
análise molecular mostrou uma elevada diversidade genética entre os isolados 
de morcilha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹Dissertação de Mestrado em Microbiologia Agrícola e do Ambiente - Microbiologia de 
Alimentos. Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Universidade Federal do Rio 
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EVALUATION OF BIOFILM FORMATION BY Staphylococcus sp. AND 

GENETIC DIVERSITY OF COAGULASE-NEGATIVE STAPHYLOCOCCI2  

 
Author: Fernanda Cristina Possamai Rossatto 
Supervisor: Ana Paula Guedes Frazzon  
 
ABSTRACT  
Staphylococcus sp. is known to cause human infections and considered one of 
the main food pathogens. The objective of this study was to compare isolates of 
Staphylococcus sp. as the biofilm formation in different supplements (1 %, 5 % 
and 10 % glucose, 0.9 % NaCl, 5 % glucose and 0.9 % NaCl, 12.5 % plasm) 
and temperatures (25 °C, 35 °C and 40 °C) and isolated from black pudding 
evaluate their molecular characterization by epidemiological typing and 
production of proteases and lipases. A total of 102 Staphylococcus sp. (34 
clinical S. aureus, 26 coagulase-positive staphylococci (ECP) from poultry, and 
42 coagulase-negative staphylococci (ECN) from black pudding) were selected. 
Clinical isolates showed greater biofilm formation with the addition of plasma at 
35 °C, as food isolates with combined supplementation of glucose and sodium 
chloride at 40 ºC. There was no correlation between the molecular typing 
methods, RAPD-PCR was more discriminatory than rep-PCR. Among the 42 
isolates from black pudding, 57.14 % and 28.57 % had lipolytic and proteolytic 
activities, respectively. We conclude that each strain had an individualized 
behavior under specific supplement or temperature, but generally, the increase 
of temperature and the addition of glucose and NaCl favor the formation of 
biofilm, as well as the use of components of the host matrix from clinical 
isolates. Molecular analysis showed a high genetic diversity among the isolates 
from black pudding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2Master of Science dissertation in Agricultural Microbiology, Institute of Basic Health 
Sciences, Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brazil. (100 p.) 
March, 2015. 



 
 

  
 

   

SUMÁRIO 

 

LISTA DE TABELAS ...................................................................................... viii 

LISTA DE FIGURAS ........................................................................................ ix 

LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS ..................................................... ix 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................... 1 

Objetivo Geral ................................................................................................. 2 

Objetivos Específicos ..................................................................................... 3 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.......................................................................... 4 

2.1 Gênero Staphylococcus sp. ...................................................................... 4 

2.2 Staphylococcus coagulase-positivos......................................................... 5 

2.3 Staphylococcus coagulase-negativos ....................................................... 7 

2.4 Mecanismos de virulência ......................................................................... 8 

2.5 Biofilme ................................................................................................... 12 

2.5.1 Formação do biofilme ....................................................................... 14 

2.5.2 Regulação do biofilme ...................................................................... 17 

2.6 Amostras clínicas .................................................................................... 21 

2.7 Amostras alimentares ............................................................................. 24 

2.7.1 Morcilha ............................................................................................ 25 

2.7.2 Frango .............................................................................................. 26 

2.8 Análise da diversidade pela tipagem molecular ...................................... 28 

2.9 Atividade antimicrobiana ......................................................................... 32 

3 MATERIAIS E MÉTODOS ............................................................................ 34 

3.1 Isolados de Staphylococcus sp. .............................................................. 34 



 
 

  
 

3.1.1 ECP isolados de cateter venoso central ........................................... 34 

3.1.2 ECP isolados de carne de frango ..................................................... 34 

3.1.3 ECN isolados de morcilha ................................................................ 35 

3.2 Detecção da formação de biofilme pelo teste da microplaca .................. 35 

3.2.1 Análise estatística ............................................................................. 37 

3.3 Análise da diversidade genética dos ECN .............................................. 38 

3.3.1 Extração de DNA total ...................................................................... 38 

3.3.2 Amplificação da região 16S rRNA .................................................... 39 

3.3.3 Análise molecular por RAPD-PCR .................................................... 40 

3.3.4 Análise molecular pelo rep-PCR ....................................................... 41 

3.3.5 Análise dos resultados de tipagem dos isolados............................... 41 

3.4 Caracterização fenotípica de fatores de virulência .................................. 42 

3.4.1 Atividade das proteases ................................................................... 42 

3.4.2 Atividade das lipases ........................................................................ 43 

3.5 Atividade antimicrobiana ......................................................................... 43 

4 RESULTADOS ............................................................................................. 45 

4.1 Isolados bacterianos ............................................................................... 45 

4.2 Determinação da capacidade de produção de biofilme dos isolados sob 

diferentes suplementos e temperaturas ........................................................ 45 

4.3 Análise da diversidade genética dos isolados de estafilococos coagulase-

negativos ...................................................................................................... 50 

4.3.1 RAPD-PCR ....................................................................................... 51 

4.3.2 rep-PCR ........................................................................................... 53 

4.4 Verificação da atividade das enzimas proteases e lipases nos ECN ...... 56 

4.5 Avaliação da capacidade dos ECN de inibir o crescimento de outros 

microrganismos ............................................................................................ 57 



 
 

  
 

5 DISCUSSÃO ................................................................................................ 58 

5.1 Determinação da capacidade de produção de biofilme ........................... 58 

5.2 Diversidade genética entre os ECN isolados de morcilha ....................... 70 

5.3 Análise da atividade das proteases e lipases nos ECN .......................... 73 

5.4 Capacidade de ECN de inibir outras bactérias ........................................ 75 

6 CONCLUSÕES............................................................................................. 76 

7 PERSPECTIVAS .......................................................................................... 78 

8. REFERÊNCIAS ........................................................................................... 80 



   

viii 
 

LISTA DE TABELAS 

  Página 

TABELA 1.  Classificação quanto à capacidade de formação de 

biofilme em estafilococos coagulase negativos e positivos 

sob diferentes suplementações.............................................. 

 46 

TABELA 2. Classificação quanto à capacidade de formação de 

biofilme em estafilococos coagulase negativos e positivos 

crescendo em meio TSB suplementado com 5 % de 

glicose e 0,9 % de NaCl sob diferentes temperaturas de 

incubação.................................................................................. 

47 

TABELA 3. Atividade proteolítica e lipolítica de estafilococos 
coagulase-negativos isolados de morcilha......................... 
 

56 

 



   

ix 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

  Página 

FIGURA 1.   Etapas da formação do biofilme.........................................  15 

FIGURA 2. Sistema quorum sensing agr em Staphylococcus 

sp........................................................................................  

19 

FIGURA 3. Média dos valores de densidade óptica na formação de 

biofilme em Staphylococcus spp. isolados de morcilha, 

carne de frango e cateter venoso central inoculados em 

meio TSB e suplementados com diferentes compostos e 

incubados sob diferentes temperaturas.............................. 

50 

FIGURA 4. Gel de agarose a 1,5 % demonstrando os 8 perfis de 
bandas (A, B, C, D, E, F, G, H) dos isolados de ECN 
provenientes de morcilha gerados pela técnica de RAPD-
PCR com o oligonucleotídeo iniciador 
D11344............................................................................... 

51 

FIGURA 5. Dendograma gerado da análise da RAPD-PCR dos 42 

ECN isolados de morcilha preta e branca.......................... 

52 
 
 

 
FIGURA 6. Gel de agarose a 1,5 % demonstrando os 12 perfis de 

fragmentos de DNA (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L) 
amplificados pela técnica de rep-PCR com o 
oligonucleotídeo iniciador RW3A dos ECN isolados de 
morcilha.............................................................................. 

54 
 
 
 
 

FIGURA 7. Dendograma gerado pelos fragmentos de DNA 
amplificados pela técnica de rep-PCR empregando o 
oligonucleotídeo iniciador RW3A dos 42 ECN isolados de 
morcilha preta e branca...................................................... 

55 
 



   

x 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS 

 
Aap: Proteína associada à acumulação 
Agr: Regulador gene acessório 
AgrA: Proteína reguladora de resposta AgrA 
AgrB: Proteína AgrB 
AgrC: Proteína sensor de resposta AgrC 
AgrD: Proteína AgrD 
AI: Auto inductor 
APPCC: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle 
ATCC:American Type Culture Collection 
Aur: Proteína aureolisina 
B: Média da leitura do branco 
BHI: Brain Heart Infusion 
BOX-PCR: PCR da região BOX 
BPF: Boas Práticas de Fabricação  
ClfA: Fatores de aglomeração A 
ClfB: Fatores de aglomeração B  
CVC: Cateter venoso central 
DNA: Ácido Desoxirribonucleico 
DO: Densidade óptica 
DOc: Ponto de corte 
ECP: Estafilococos coagulase-positivo 
ECN: Estafilococos coagulase-negativo 
EDTA: Ácido Etilenodiamino Tetra-Acético 
EPS: Substância polimérica extracelular 
ERIC-PCR: PCR de sequências repetitivas intergênicas de enterobactérias 
Esp: Proteína Esp 
FnBPA: Proteína de ligação a fibronectina A 
FnBPB: Proteína de ligação a fibronectina B 
gene agrA: Gene da proteína AgrA 
gene agrB: Gene da proteína AgrB 
gene agrC: Gene da proteína AgrC 
gene agrD: Gene da proteína AgrD 
gene coa: Gene da coagulase 
gene fsr: Gene regulatório em E. faecalis 
gene gbaAB: Glucose induced biofilm accessory gene 
gene icaR: Gene repressor do operon icaADBC 
gene rbf: Gene da proteína Rbf 
gene sarA: Gene regulatório acessório estafilocócico 
gene 16S rRNA: Gene da subunidade 16S do RNA ribossômico 
HAI: Infecções Associadas à Saúde 
HCPA: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 
Hla: Hemolisina α 
Hlb: Hemolisina β 

Hlg: Hemolisina  
icaADBC: Operon ica 



   

xi 
 

IgG: Imunoglobulina G 
LukED: Leucocidina subunidade E e subunidade D 
LukGH/AB: Leucocidina subunidade G e subunidade H/ subunidade A e 
subunidade B 
LuxS: Proteína LuxS 
MgCl2: Cloreto de magnésio 
MHC: Complexo principal de histocompatibilidade 
mL: Mililitro 
MLST: Tipagem da sequência multilocos 
mM: Milimolar 
MM: Marcador de peso molecular 
MRSA: Staphylococccus aureus Resistente à Meticilina 
MSCRAMM: Moléculas de adesão a superfície da matriz adesiva 
NaCl: cloreto de sódio 
ng: Nanograma 
nm: Nanômetro 
NTSYS: Numerical Taxonomy and Multivariate Analysis Sistem 
PAI: Peptídeo autoindutor 
pb: Pares de bases 
PCR: Reação em cadeia da polimerase 
PFGE: Eletroforese em gel de campo pulsado 
PFT: Toxinas formadoras de poros 
pH: Potencial de Hidrogênio Iônico 
PIA: Adesina intercelular polissacarídea  
PNAG: Poli-N-acetil-b-1,6-glicosamina 
PSM: Modulinas solúveis em fenol 
PVL: Panton Valentine Leukocidin  
QS: Quorum sensing 
RAPD-PCR: PCR do DNA polimórfico randômico amplificado 
RFLP: PCR do polimorfismo do fragmento de restrição 
REP-PCR: PCR do elemento repetitivo 
RNA: Ácido ribonucleico 
RNAIII: Molécula de RNA efetora de resposta 
RPM: Rotações por minuto 
rRNA: Ácido Ribonucleico Ribossomal 
s: Desvio padrão 
SasG: Proteína G de superfície 
ScpA: Proteinase relacionada com a cisteína 
SDS: Dodecil Sulfato de Sódio 
SE: Enterotoxinas estafilocócicas 
SspA: Protease serina A 
SspB: Protease cisteína B 
TAE: Tampão Tris-Acetato-EDTA 
Taq polimerase: Enzima polimerase extraída da bactéria Thermus aquaticus 
TE: Tampão Tris-EDTA 
TEN: Tampão Tris-EDTA-NaCl 
TNF: Fator de necrose tumoral 
TSA: Ágar triptona de soja  



   

xii 
 

TSB: Caldo triptona de soja 
UFC: Unidade Formadora de Colônia 
UPGMA: Un Weighted Pair Group com Média Aritmética 
UTI: Unidade de Terapia Intensiva 
UV: Ultra-violeta 
δ-toxina: Delta toxina 
ºC: Graus Celsius 
µL: Microlitro 
µm: Micrômetro 
%: Porcentagem 
σB: Fator sigma alternativo 
 

 

 



1 
 

 
 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Staphylococcus sp. é um microrganismo ubiquitário que pode 

compor a microbiota humana e animal e, sob determinadas condições, atuar 

como patógeno causador de infecções humanas no ambiente hospitalar ou 

adquiridas na comunidade e de intoxicações alimentares. Esta bactéria conta 

com uma série de fatores de virulência, dentre eles a produção de enzimas 

como proteases, lipases, catalase e coagulase, proteínas de superfície celular, 

além da capacidade de formação de biofilme. 

A formação de biofilme em superfícies abióticas de alimentos e 

dispositivos médicos constitui uma problemática de difícil controle e de grande 

relevância na saúde pública, uma vez que pode representar uma fonte 

persistente de patógenos, dentre eles diversas espécies pertencentes ao 

gênero Staphylococcus. A produção de biofilme pode ocorrer em qualquer 

estágio do processamento do alimento: seja pela escassez de condições 

hígidas no ambiente, pela inadequada manipulação do produto ou pela 

contaminação de equipamentos e superfícies. No ambiente hospitalar, a 

maioria das infecções se deve à presença de biofilme decorrente da 

contaminação de instrumentos como cateteres, agulhas, próteses, válvulas e 

outros aparelhos de longa permanência. 
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A partir do momento em que um biofilme é estabelecido, torna-se 

complexo seu controle, visto que os microrganismos que vivem no estado 

séssil do biofilme são fenotipicamente distintos dos seus homólogos de vida 

planctônica, apresentando uma alta tolerância contra agentes antimicrobianos, 

sanitizantes e ao sistema imune do hospedeiro. Condições ambientais, tais 

como, disponibilidade de nutrientes, temperatura, tipo de superfície, pH e 

umidade, podem influenciar na formação de biofilmes microbianos, 

aumentando ou inibindo sua produção. 

A tipagem epidemiológica de Staphylococcus sp. por meio da 

caracterização molecular permite, por exemplo, a investigação de surtos de 

intoxicações alimentares, com o objetivo de sugerir a fonte da contaminação, 

seja ela humana ou animal. Vários métodos podem ser empregados para 

rastrear a propagação da disseminação clonal, diferindo entre si em efetividade 

e praticidade. 

Desta forma, este estudo visa analisar a capacidade de formação de 

biofilme de isolados clínicos e alimentares de Staphylococcus sp. sob 

diferentes condições ambientais, bem como analisar a diversidade genética e a 

presença de fatores de virulência, como produção de proteases e lipases de 

estafilococos coagulase-negativos isolados de alimentos.  

Objetivo Geral 

Caracterizar isolados clínicos e alimentares de Staphylococcus sp. 

pela formação de biofilme e analisar a diversidade fenotípica e genotípica de 

estafilococos coagulase-negativos isolados de alimentos. 

 



3 
 

 
 

Objetivos Específicos 

A.  Determinar a capacidade de formação de biofilme de 

estafilococos coagulase-positivos e estafilococos coagulase-negativos isolados 

de amostras clínicas e alimentares quando submetidos a diferentes condições 

ambientais, como diversas temperaturas e suplementação de componentes do 

meio com glicose, cloreto de sódio e fibrinogênio. 

B. Caracterizar os estafilococos coagulase-negativos isolados de 

morcilhas quanto à biodiversidade genética através das técnicas de RAPD-

PCR e rep-PCR. 

C.  Analisar fenotipicamente os estafilococos coagulase-negativos 

isolados de morcilhas quanto à produção de fatores de virulência, como 

proteases e lipases. 

D.  Avaliar a atividade antimicrobiana dos estafilococos coagulase-

negativos isolados de morcilhas contra microrganismos de importância em uma 

indústria de alimentos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Gênero Staphylococcus sp. 

O gênero Staphylococcus compreende cocos Gram-positivos 

pertencentes à família Staphylococcaceae. São encontrados geralmente na 

forma de aglomerados, mas também podem estar dispostos como células 

isoladas, aos pares ou cadeias curtas. Esses microrganismos possuem de 0,5 

a 1,5 µm de diâmetro, são catalase-positivos, não formadores de esporos, 

imóveis e anaeróbios facultativos (Bannerman, 2003; Murray et al., 2006; 

Tortora et al., 2007). Os Staphylococcus sp. são capazes de sobreviver a 

diversas condições ambientais; por exemplo, crescem em meios contendo alta 

concentração de NaCl (até 10 %), numa faixa de pH de 4,2 a 9,3 (com pH ideal 

de 7 a 7,5) e em um intervalo de temperatura entre 7 ºC e 48 ºC (temperatura 

ótima de 35 ºC a 37 ºC) (Bergdoll, 1989; Schmidt et al., 1990). 

Existem aproximadamente 49 espécies e 26 subespécies de 

estafilococos descritos, sendo mais de 30 espécies reconhecidamente 

patogênicas para o ser humano. O gênero é classificado em dois grupos, 

conforme a capacidade de coagular o plasma: em Staphylococcus coagulase-

negativos (ECN) e Staphylococcus coagulase-positivos (ECP) (Lowy, 1998; 

Murray et al., 2006; Euzéby, 2015). A atividade da coagulase permite ao 
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microrganismo evadir da fagocitose pelas células do hospedeiro, uma vez que 

o coágulo impede a passagem dos leucócitos pela área infectada (Mcadow et 

al., 2012). 

Os Staphylococcus sp. possuem uma distribuição ubiquitária, sendo 

seu reservatório primário a pele e membranas mucosas de mamíferos e aves, 

principalmente a região nasofaríngea (Atanassova et al.,2001). Este gênero é 

responsável pela produção de uma série de fatores de virulência, dentre eles a 

presença de cápsula (em alguns isolados); capacidade de formação de 

biofilme; a secreção de enzimas como catalase, nucleases, proteases, lipases, 

hialuronidases, fibrinolisinas, coagulase (em algumas espécies) e quatro 

hemolisinas (alfa, beta, delta e gama). Também, são responsáveis pela 

produção de um grupo de superantígenos tóxicos pirogênicos constituído pela 

toxina da síndrome do choque tóxico (toxic shock syndrome toxin – TSST-1) e 

pelas enterotoxinas estafilocócicas (staphylococcal enterotoxin – SE), que 

podem causar intoxicações alimentares (Dinges et al., 2000; Spicer, 2002; 

Gordon & Lowy, 2008).   

2.2 Staphylococcus coagulase-positivos 

Dentre os ECP, o Staphylococcus aureus é o principal representante 

em decorrência de sua patogenicidade e é assim denominado devido à 

coloração dourada de suas colônias, como resultado de pigmentos 

carotenoides que se formam durante o crescimento. É o mais virulento 

microrganismo dentre as espécies de estafilococos, considerado um importante 

patógeno relacionado a intoxicações alimentares, infecções hospitalares e 
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comunitárias, sendo associado a elevados índices de morbi-mortalidade (Lowy, 

1998). 

Cerca de 30 % da população humana é portadora assintomática 

deste microrganismo, que coloniza principalmente a pele e regiões mucosas, 

como nasofaringe, faringe e períneo (Gorwitz et al., 2008). Praticamente todos 

os animais de sangue quente são portadores de S. aureus, por exemplo, o 

índice de colonização em aves é de 90 %, em suínos de 42 % e em torno de 20 

% em bovinos (Roberson et al., 1994; Nagase et al., 2002; Sung et al., 2008).  

Sua disseminação é comum e possivelmente responsável por muitas 

das infecções adquiridas no ambiente hospitalar, podendo ser transferido para 

um indivíduo suscetível através do contato direto ou por meio de fômites. Os S. 

aureus são suscetíveis à alta temperatura e às soluções desinfetantes e 

antissépticas; no entanto, podem sobreviver em superfícies secas por longos 

períodos, fato este que contribui para a permanência e disseminação dessas 

bactérias no ambiente hospitalar (Murray et al., 2006).  

Sendo um patógeno oportunista, geralmente requer a quebra da 

barreira cutânea ou a diminuição da imunidade para dar início a um processo 

infeccioso. As cepas causadoras de infecções podem ser originárias do próprio 

indivíduo, transferidas a partir de outras pessoas ou do próprio ambiente. 

Infecções recorrentes por S. aureus são comuns, principalmente devido à 

capacidade deste microrganismo sobreviver em um estado de repouso em 

vários tecidos do hospedeiro e então causar uma reinfecção quando houver 

condições apropriadas (Lowy, 1998). 
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As principais manifestações clínicas relacionadas a este patógeno 

abrangem desde uma simples infecção localizada de pele até doenças graves 

e disseminadas como meningite, pneumonia, empiema, osteomielite, 

endocardite e bacteremia. Está também associado a impetigo, foliculite, 

abscesso, carbúnculo, síndrome da pele escaldada, síndrome do choque tóxico 

e intoxicação alimentar estafilocócica (Tortora et al., 2007). Além de S. aureus, 

outras espécies produtoras de coagulase, como S. intermedius, S. schleiferi e 

S. hyicus, também possuem enterotoxinas e podem estar envolvidas em alguns 

surtos (Borges et al., 2008; Moura et al., 2012). 

Outros SCP, como S. delphini, S. schleiferi e S. hyicus, podem estar 

relacionados com infecções e intoxicações alimentares, apesar de serem 

menos prevalentes (Martins, 2012). 

2.3 Staphylococcus coagulase-negativos 

Os ECN pertencem à microbiota normal da pele e mucosas de 

humanos, sendo, por muito tempo, considerados como contaminantes em 

amostras clínicas e alimentares. Entretanto, estão atualmente emergindo como 

patógenos em potencial devido ao aumento do número de pacientes 

severamente debilitados e da utilização de implantes em hospitais. Geralmente, 

os ECN estão associados ao uso de válvulas protéticas, próteses ortopédicas, 

cateteres intravasculares, urinários e de diálises (Da Cunha et al., 2007). Os 

principais sintomas relacionados aos ECN incluem endocardite, septicemia e 

infecções do trato urinário (Murray et al., 2006; Rogers et al., 2009). 
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Dentre as espécies de ECN, S. epidermidis e S. hominis são as mais 

frequentemente encontradas como integrantes da microbiota humana e S. 

saccharolyticus é a única espécie anaeróbia estrita residente da pele e 

membranas mucosas. Também podem ser evidenciados como população 

transitória S. cohnii, S. xylosus, S. haemolyticus, S. simulans e S. lugdunensis. 

Algumas espécies são mais relacionadas com determinados sítios corporais, 

como S. capitis com a região da cabeça, S. auricularis com o canal auditivo e 

S. saprophyticus com o trato genitourinário (Cordeiro, 2007). 

Além disso, algumas espécies de ECN, como S. carnosus e S. 

equorum, são relevantes na indústria alimentícia, uma vez que são 

empregados nos processos de fabricação de diversos derivados de carnes. 

Estes microrganismos podem ser utilizados como culturas starter, ou seja, 

como iniciadores da fermentação em vários embutidos, de modo a garantir a 

qualidade e segurança do produto (Place et al., 2003; Leroy et al., 2010). 

2.4 Mecanismos de virulência 

A capacidade deste gênero microbiano em causar doenças está 

relacionada a um grande número de fatores de virulência, que permitem a 

colonização, persistência, disseminação pelo hospedeiro e evasão do sistema 

imune. Historicamente, o principal representante dos estafilococos, o S. aureus, 

tem sido majoritariamente associado com infecções hospitalares; todavia, nas 

últimas décadas, tem-se observado um aumento de infecções por S. aureus 

relacionadas com resistência aos antimicrobianos na comunidade (Langley et 

al., 2003; Anderson et al., 2012). 
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A virulência nos Staphylococcus sp. é multifatorial, dependente de 

uma série de toxinas, moléculas de adesão e outros determinantes de 

virulência (Otto, 2012). Particularmente, S. aureus secreta numerosas 

exotoxinas, incluindo um grupo de polipeptídios capazes de causar dano à 

membrana celular do hospedeiro, como as toxinas formadoras de poros (pore-

forming toxins – PFT), beta-hemolisinas (Hlb) e modulinas solúveis em fenol 

(phenol soluble modulins – PSM). Dentre as PFT, destacam-se a alfa-

hemolisina (Hla), gama-hemolisina (Hlg), leucocidinas LukED, LukGH/AB e de 

Panton Valentine (Panton Valentine Leukocidin – PVL). Em contraste com as 

PFT, as beta-hemolisinas não formam poros na membrana plasmática, mas 

são esfingomielinases que hidrolisam a esfingomielina, um lipídio presente na 

membrana de células animais. As PSM, por sua vez, são uma família de 

pequenos peptídios anfipáticos helicoidais com propriedades citolíticas e pró-

inflamatórias (Vandenesch et al., 2012; Perret et al., 2012; Grumann et al., 

2013). 

A aderência da bactéria ao tecido do hospedeiro é um passo 

primordial para o processo de colonização e infecção. Os estafilococos 

carregam também numerosas proteínas de superfície caracterizadas como 

componentes da superfície microbiana que reconhecem moléculas de matriz 

adesiva ou MSCRAMM (do inglês: Microbial Surface Components Recognizing 

Adhesive Matrix Molecules), que são adesinas que reconhecem 

especificamente componentes da matriz do hospedeiro (Patti et al., 1994). 

Fazem parte desta família os fatores de aglomeração A e B (ClfA e ClfB), a 

proteína A e as proteínas de ligação à fibronectina A e B (FnBPA e FnBPB), 
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que apresentam um domínio de ancoragem à parede da célula bacteriana 

(Navarra & Schneewind, 1999; Mazmanian et al., 2001). A proteína A está 

envolvida na ligação com o domínio Fc da imunoglobulina G (IgG), 

interrompendo a opsonização e fagocitose; além disso, possui a capacidade de 

ligar-se ao fator de Von Willebrand e atuar no desenvolvimento de doenças 

endovasculares (Hartleib et al., 2000). 

Os superantígenos tóxicos pirogênicos (SE e TSST-1) produzidos 

pelos Staphylococcus sp. são proteínas estruturalmente relacionadas que 

compartilham homologia na sequência de seus aminoácidos. Eles se ligam 

diretamente ao complexo principal de histocompatibilidade (major 

histocompatibility complex – MHC) de classe II e aos receptores de células T, 

resultando em um aumento desordenado de células T e, portanto, numa 

intensa resposta inflamatória. Os superantígenos ativam cerca de 20 a 30 % de 

todas as células T, enquanto que os antígenos convencionais estimulam 

aproximadamente 0,001 % das células T. Há liberação do fator de necrose 

tumoral (Tumor Necrosis Fator - TNF) e outras citocinas que induzem o choque 

cardiovascular associado com a formação de microtrombos nos capilares 

(Lowy, 1998; Le Loir et al., 2003; Paulin et al., 2011; Kadariya et al., 2014). 

Os estafilococos produzem uma série de proteases extracelulares, 

que são enzimas que catalisam a hidrólise de ligações peptídicas em 

polipeptídios (Wladyka & Pustelny, 2007). As principais enzimas proteolíticas 

secretadas consistem de metaloproteinases (como a aureolisina, Aur), 

endopeptidases (como a protease serina, SspA) e duas proteinases 

relacionadas com a cisteína (SspB e ScpA). Sua virulência decorre da sua 
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insensibilidade à maioria dos inibidores de protease presentes no plasma 

humano e, além disso, da sua habilidade de inativar alguns destes inibidores. 

Da mesma forma, o papel das proteases na dispersão do biofilme foi 

caracterizado, demonstrando que o fenótipo de dispersão de biofilme está 

relacionado com elevados níveis de atividade das proteases. Em acréscimo às 

proteases nativas produzidas por uma determinada espécie, a produção de 

proteases não-nativas podem impactar o crescimento na comunidade 

bacteriana, visto que a protease Esp produzida por S. epidermidis pode 

dispersar o biofilme de S. aureus (Dubin, 2002; Shaw et al., 2004; Lister & 

Horswill, 2014). 

Estudos demonstram que há uma relação entre microrganismos que 

possuam forte atividade proteolítica com indivíduos apresentando lesões de 

pele e frangos com dermatite necrótica. Na indústria alimentícia, a atividade 

das proteases é importante para o desenvolvimento do sabor em queijos e 

carnes, todavia, pode levar à deterioração de alimentos, principalmente em 

produtos estocados por longos períodos em temperatura de refrigeração 

(Gündogan et al., 2013). 

As lipases são enzimas que hidrolisam emulsões lipídicas de 

acilgliceróis constituídos de ácidos graxos de cadeia longa. Igualmente, são 

capazes de hidrolisar substratos com ácidos graxos de cadeia curta, tais como 

tributirina e Tween, sendo, portanto, também denominadas de esterases 

(Rosenstein & Götz, 2000; Messias et al., 2011; Krishnaveni, 2013). As lipases 

produzidas por Staphylococcus sp. são capazes de interferir na função 

granulocítica do hospedeiro e de elevar a taxa de sobrevivência do 
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microrganismo durante a resposta imune por meio da inativação de lipídios 

bacteriocidas. Isolados clínicos de S. aureus provenientes de infecções 

profundas, como septicemia, comumente exibem maior atividade lipolítica do 

que isolados originários de infecções superficiais, como um abscesso. Assim 

como em relação às proteases, o papel das lipases na formação de biofilmes 

foi estabelecido, uma vez que genes codificadores destas enzimas podem 

estar relacionados com genes reguladores que estimulem o desenvolvimento 

de biofilmes. Além disso, o uso de inibidores de lipases, como o farnesol, pode 

levar à redução da formação de biofilme (Hu et al., 2012; Rodrigues et al., 

2014). 

As lipases também influenciam na qualidade dos produtos na 

indústria alimentícia, devido à habilidade em hidrolisar componentes lipídicos 

dos alimentos. Microrganismos com elevada atividade lipolítica podem 

aumentar a taxa de deterioração do alimento, por sua ação em lipídios e como 

resultado da acumulação de produtos finais e intermediários que modificam as 

características sensoriais do alimento (Gündogan & Devren, 2010; Rodrigues et 

al., 2014). 

2.5 Biofilme 

Outro mecanismo de virulência em Staphylococcus sp. é a 

capacidade de formação de biofilme, visto que os biofilmes representam uma 

fonte persistente de patógenos. O controle dos biofilmes resulta em um desafio 

crítico, pois, muitas vezes, as superfícies e equipamentos de indústrias e 

ambientes hospitalares fornecem um ambiente favorável para sua formação. 

Além do mais, os microrganismos presentes em um biofilme são distintos 
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fenotipicamente de seus homólogos de vida livre, apresentando, geralmente, 

maior tolerância a agentes antimicrobianos, sanitizantes e ao sistema imune do 

hospedeiro (Otto, 2013; Giaouris et al., 2014; Abdallah et al., 2014). 

Biofilmes são conceitualmente definidos como uma comunidade 

complexa e estruturada de microrganismos envoltos por uma matriz 

extracelular, aderidos entre si a uma superfície biótica ou abiótica (Costerton et 

al., 1995). A habilidade dos microrganismos em aderir a superfícies fornece 

uma vantagem evolucionária que permite a maturação, aumento da taxa de 

sobrevivência e o estabelecimento de relações simbióticas por meio do 

microambiente do biofilme. Além do mais, o modo de vida em comunidade 

provê resistência contra condições ambientais hostis, como privação de 

nutrientes, temperatura e pH extremos, excesso de salinidade, entre outros 

(Laverty et al., 2013; Otto, 2013; Giaouris et al., 2014). 

A espessura de um biofilme pode variar de uma simples camada de 

células, até múltiplas camadas envoltas por um meio polimérico viscoso 

(Archer et al., 2011). Os microrganismos em um biofilme apresentam diferentes 

níveis metabólicos e de expressão gênica ao longo de suas camadas e 

estabelecem uma série de processos de comunicação celular (Donlan, 2002). 

Diversos mecanismos podem estar envolvidos com a maior 

resistência das células em biofilme do que as células planctônicas. Um 

mecanismo é a baixa penetração de agentes químicos no biofilme, uma vez 

que as substâncias poliméricas agem como barreira impedindo a entrada, ou 

ainda, interagindo com os antimicrobianos. Uma segunda hipótese é que 

muitas células em um biofilme sobrevivem em limitação nutricional e, portanto, 
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vivem em um estado metabólico mais lento. Esta heterogenicidade de estados 

fisiológicos significa que pelo menos algumas células serão resistentes, devido 

ao fato de muitos antibióticos atuarem sobre a fase de crescimento microbiano, 

agindo especificamente sobre a síntese protéica, de ácidos nucléicos e da 

parede celular. Um terceiro mecanismo ocorre por meio da transferência de 

genes de resistência, por exemplo, por meio de plasmídios, os quais podem 

codificar resistência para múltiplos agentes antimicrobianos. Uma quarta 

proposição sugere que a resistência ocorra por falha no reconhecimento dos 

biofilmes pela defesa imunológica, seja pela substância polimérica exercer uma 

barreira física, seja pela produção de subsbtâncias que inibam os sinais 

quimiostáticos do sistema imune (Costerton et al., 1999; Hall-Stoodley et al., 

2004; Trentin et al., 2013). 

2.5.1 Formação do biofilme 

Um biofilme é constituído tipicamente pelas células microbianas e 

pela matriz ou substância polimérica extracelular (exopolymeric substance – 

EPS). A matriz, por sua vez, é composta basicamente por polissacarídios, 

proteínas e DNA extracelular, e corresponde a aproximadamente 50 a 90 % da 

matéria orgânica do biofilme. As substâncias poliméricas produzidas pelos 

microrganismos servem para manter as células sésseis unidas, bem como 

propiciam um ambiente de troca de material genético e formam a estrutura 

tridimensional do biofilme (Czaczyk & Myszka, 2007; Abdallah et al., 2014; 

Giaouris et al., 2014). 

A formação do biofilme é um processo dinâmico e envolve 

fundamentalmente as seguintes etapas (Figura 1): adesão inicial reversível, 
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adesão irreversível com início do desenvolvimento da arquitetura do biofilme, 

maturação e dispersão (Laverty et al., 2013; Otto, 2013; Srey et al., 2013; 

Abdallah et al., 2014). 

 

FIGURA 1. Etapas da formação do biofilme (adaptado de: 
http://www.becscreen.com/about/about-biofilms). 

 

A adesão inicial pode ocorrer em superfícies bióticas, como o tecido 

humano, ou abióticas, como dispositivos médicos e superfícies metálicas e 

plásticas de indústrias de alimentos. Nesta etapa, a adesão é mediada por 

fatores inespecíficos, como interações eletrostáticas e hidrofóbicas, e 

específicos, como moléculas de superfícies, por exemplo, MSCRAMM. O 

depósito de material orgânico proveniente de alimentos, também favorece a 

formação de um filme condicionante que facilita a adesão microbiana (Dufour et 

al., 2012; Otto, 2013). Em acréscimo, a presença de apêndices nos 
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microrganismos, como fímbrias e flagelos, também promove maior aderência 

(Abdallah et al., 2014). 

A superfície é outro fator que desempenha um importante papel na 

adesão bacteriana. De forma geral, qualquer superfície é vulnerável à adesão 

por microrganismos, incluindo plástico, vidro, metal, madeira e produtos 

alimentícios. Algumas propriedades físico-químicas da superfície, como textura, 

carga, pH, temperatura, composição nutricional e hidrofobicidade, influenciam 

na adesão (Srey et al., 2013; Giaouris et al., 2014). 

Após a adesão inicial, as células começam a replicar em 

microcolônias. Então, a adesão reversível torna-se irreversível principalmente 

por causa da secreção de EPS, que forma a matriz do biofilme (Abdallah et al., 

2014). Posteriormente à ligação irreversível, torna-se bastante complexa a 

remoção do biofilme, uma vez que os microrganismos fixam-se fortemente à 

superfície e ligações químicas muito fortes são estabelecidas (Palmer et al., 

2007; Srey et al., 2013). 

Na terceira etapa de formação do biofilme ocorre a maturação, que é 

caracterizada pela presença de macrocolônias circundadas por canais de água, 

que auxiliam a distribuir nutrientes e moléculas sinalizadoras (Dufour et al., 

2012). Nesta fase são produzidas as adesinas, que medeiam o contato célula-

célula, resultando na proliferação dos microrganismos em agrupamentos e na 

produção das multicamadas do biofilme (O’Gara, 2007). Em Staphylococcus, 

uma das mais importantes moléculas adesivas é a adesina intercelular 

polissacarídica (do inglês: polysaccharide intercellular adhesin – PIA), também 

designada de PNAG (do inglês: poly-N-acetyl glucosamine) em decorrência de 
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sua composição química. A PIA é sintetizada, exportada e modificada pelos 

produtos do operon icaADBC, com quatro regiões codificantes. Outras 

moléculas adesivas também participam do processo, como a proteína 

associada à acumulação (accumulation-associated protein – Aap), proteína G 

de superfície (surface protein G – SasG), proteína A, ácidos teicóicos, entre 

outros (Otto, 2013). 

A dispersão constitui a última etapa e permite que as células – 

individualmente ou em aglomerados – revertam-se para a forma de vida 

planctônica. Esta mudança geralmente ocorre quando a disponibilidade de 

nutrientes é limitada ou simplesmente para propagar-se e colonizar outros 

nichos (Dufour et al., 2012; Srey et al., 2013). Por meio da dispersão, 

microrganismos podem contaminar outras superfícies e repetir o ciclo de 

formação do biofilme. Este processo é resultado de diversas condições 

ambientais, que promovem a expressão de genes envolvidos na dispersão 

(Abdallah et al., 2014). Em Staphylococcus sp., a dispersão é realizada 

primordialmente por pequenos peptídios anfipáticos denominados modulinas 

solúveis em fenol (phenol-soluble modulins – PSM) e por outras proteases 

extracelulares. Estas substâncias desfazem a estrutura do biofilme pela 

degradação de proteínas, como adesinas e exopolímeros, componentes 

estruturais essenciais do biofilme (Periasamy et al., 2012; Laverty et al., 2013; 

Otto, 2013). 

2.5.2 Regulação do biofilme 

Importantes mecanismos de sobrevivência bacteriana, tais como 

simbiose, formação de biofilme, produção de substâncias antibióticas e de 
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virulência, são controlados por sistemas regulatórios, que adaptam a expressão 

de genes de virulência conforme alterações nas condições ambientais. Em 

Staphylococcus sp. já foi demonstrado, por exemplo, a presença dos sistemas 

agr (accessory gene regulator) e luxS. Estes sistemas são reconhecidos como 

quorum sensing (QS), isto é, um mecanismo de comunicação célula-célula. O 

QS confere à bactéria a capacidade de reconhecer a densidade populacional 

pela mensuração da acumulação de pequenas moléculas sinalizadoras 

específicas, denominadas autoindutoras (AI). Somente quando a densidade 

populacional é alta, a acumulação do sinal no meio extracelular é suficiente 

para ativar a resposta transcricional (Kong et al., 2006; Laverty et al., 2013; 

Solano et al., 2014). 

Um dos mecanismos de regulação mais elucidados, o sistema agr, é 

responsável pela diminuição da expressão de diversas proteínas de superfície 

celular e pelo aumento da expressão de muitos fatores de virulência, 

principalmente na transição da fase exponencial para estacionária. Além disso, 

está envolvido na atividade pró-inflamatória e na invasão e apoptose de células 

epiteliais (Yarwood et al., 2003; Lazzarotto, 2010). 

O locus agr é composto por dois operons divergentes expressos 

pelos promotores P2 e P3. O operon P2 contém os genes agrA, agrB, agrC e 

agrD. A ação combinada dos produtos dos genes agrD e agrB é responsável 

pela síntese do peptídeo autoindutor (PAI). O agrD codifica a sequência do 

PAI, e agrB, uma endopeptidase transmembrana, que atua no processamento 

e excreção do PAI. Quando o peptídio autoindutor atinge uma concentração 

limiar em uma determinada densidade celular, há a ligação deste com uma 
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histidina-quinase transmembrana, codificada pelo gene agrC. A proteína AgrC 

ativa, por sua vez, a resposta da proteína reguladora AgrA, codificada pelo 

gene agrA, que se liga a dois promotores, ativando a transcrição do operon agr 

em um processo de retroalimentação, e do RNAIII, o efetor intracelular do 

sistema. Em adição, o AgrA pode ativar diretamente a expressão de operons 

que codificam as PSM (Novick & Geisinger, 2008; Otto, 2013) (Figura 2). 

FIGURA 2. Sistema quorum sensing agr em Staphylococcus sp. (adaptado de Joo & Otto, 

2012). 

 

O sistema agr está intrinsicamente relacionado com biofilmes, 

principalmente durante a fase de dispersão das células microbianas. Estudos 

reportam que Staphylococcus sp. que utilizam o sistema agr na forma de vida 

séssil possuem camadas de biofilme mais finas do que mutantes agr-negativos, 

devido à habilidade de se destacar do biofilme maduro (Vuong et al., 2004). A 

dispersão ocorre pela ativação das PSM, como a δ-toxina, codificada pelo 
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RNAIII e mediada pelo sistema regulatório agr. Alguns produtos da regulação 

pelo sistema QS, como proteases e DNases, também participam da dispersão 

microbiana (Laverty et al., 2013). Existem dados na literatura que demonstram 

que a repressão do sistema agr é necessária para a adesão e desenvolvimento 

do biofilme (Boles & Horswill, 2008). 

Diversas condições ambientais influenciam na formação do biofilme, 

tais como concentração de nutrientes, de oxigênio, osmolaridade, temperatura, 

pH, entre outros (Lim et al., 2004). Estresses ambientais podem mediar a 

expressão do fator sigma alternativo (σB) e do gene regulatório acessório 

estafilocócico (do inglês: staphylococcal accessory regulator – sarA), que 

estimulam a formação do biofilme por meio da regulação positiva sobre a 

produção de proteínas e polissacarídios que formam o EPS (Arciola et al., 

2012). 

Vários estudos demonstram que diferentes temperaturas afetam a 

formação do biofilme de modo distinto. A biomassa de Pseudomonas 

aeruginosa cresce com o aumento da temperatura de incubação (Hostacka et 

al., 2010), todavia o efeito da temperatura ainda permanece obscuro sobre a 

formação de biofilme em Staphylococcus sp. (Abdallah et al., 2014). 

Em relação à composição nutricional, relatos da literatura 

evidenciam que meios ricos em nutrientes podem elevar a formação de 

biofilme. A presença de glicose, cloreto de sódio, ferro, íons cálcio e etanol 

estão relacionados com o aumento da biomassa bacteriana (Conlon et al., 

2002; Herrera et al., 2007; Rode et al., 2007; Lin et al., 2012; Agarwal & Jain, 

2013; Shukla & Rao, 2013). Componentes sanguíneos, como o fibrinogênio e a 
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fibrina, também estão associados com o aumento da formação de biofilmes, 

impactando sobremaneira o desfecho clínico do paciente, uma vez que o 

tratamento torna-se mais complexo (Akiyama et al., 1997). 

O metabolismo dos carboidratos regula a produção de biofilme em 

muitos microrganismos. Múltiplas espécies de Enterobacteriaceae reprimem a 

formação do biofilme na presença de glicose. Em contrapartida, em algumas 

espécies de Enterococcus sp., a suplementação com este monossacarídio 

aumenta a produção de biomassa. O lócus QS fsr em Enterococcus faecalis, 

que regula a transcrição de fatores de virulência e aumenta a produção de 

biofilme nesta espécie, compartilha homologia significante com o lócus agr em 

Staphylococcus sp. e está relacionado com a presença de glicose no meio 

(Pillai et al., 2004; Diani et al., 2014). Todavia, em S. aureus, a presença de 

glicose reprime o sistema agr, ou seja, impede a dispersão das células 

microbianas (Croes et al., 2009). Um recente estudo demonstrou a existência 

de um operon, que influencia no desenvolvimento do biofilme através da 

indução pela glicose: gbaAB (glucose induced biofilm accessory gene) (You et 

al., 2014). 

2.6 Amostras clínicas 

As infecções hospitalares ou associadas à saúde (healthcare-

associated infections – HAI) referem-se àquelas adquiridas durante o curso dos 

cuidados de saúde em hospitais ou em outros estabelecimentos médicos. A 

maioria das HAI são aquelas relacionadas com o uso de dispositivos, 

principalmente em infecções da corrente sanguínea, do trato urinário e de 

pneumonia com ventilação mecânica. Em adição ao número de vidas perdidas, 
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as infecções hospitalares causam um impacto econômico de cerca de 16 

bilhões de dólares a cada ano, somente nos Estados Unidos (Hassan et al., 

2010; Abdallah et al., 2014). 

Cálculos estimam que até 80 % das infecções bacterianas crônicas 

são associadas a biofilmes (Donlan & Costerton, 2002; Antunes et al., 2011; 

Srey et al., 2013). Um estudo demonstrou que em uma Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) havia presença de biofilme em pias, portas e baldes, e em 

certos casos, contendo até cepas de S. aureus resistente à meticilina 

(methicillin-resistant Staphylococcus aureus – MRSA) (Vichery et al., 2012). 

O biofilme é capaz de evadir à resposta imunológica do hospedeiro, 

visto que os leucócitos polimorfonucleares cercam o biofilme e se tornam 

ativados, entretanto eles não conseguem migrar para o interior do biofilme, por 

causa da falta de sinais quimiostáticos. Além disso, o próprio EPS serve como 

barreira, impedindo a entrada de células imunológicas. Com a persistência da 

infecção, os polimorfonucleares, numa tentativa de eliminar os microrganismos, 

extravasam moléculas citotóxicas e proteolíticas, que acabam danificando o 

tecido circundante (Arciola et al., 2012).  

A maioria das infecções em que biofilmes estão envolvidos são 

osteomielite, endocardite, periodontite, relacionadas com dispositivos 

implantáveis, pneumonia em pacientes com fibrose cística e infecções 

oculares. Dentre estas, as infecções relacionadas com dispositivos médicos 

implantáveis de longa permanência apresentam grande relevância no cenário 

clínico, sendo que o gênero Staphylococcus é um dos microrganismos mais 

prevalentes (Donlan & Costerton, 2002; Archer et al., 2011). Esta importância 
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decorre do fato que estes aparelhos estão correlacionados a um número 

significativo de complicações, incluindo as infecções de corrente circulatória, 

que resultam em maior mortalidade, custos hospitalares e aumento no tempo 

de internação em todo o mundo (Sader et al., 2002; Salomão et al., 2008). 

A infecção pode ocorrer no momento da implantação, se a 

integridade da barreira cutânea for rompida, ou após a implantação, podendo 

ser por meio de traumas ou pela via hematogênica. Como o dispositivo está em 

contato direto com a corrente circulatória, a superfície do material polimérico se 

torna rapidamente revestida por uma película de condicionamento constituída 

principalmente por componentes do soro e proteínas da matriz extracelular 

derivados do hospedeiro, tais como a albumina, fibrinogênio, fibronectina e 

laminina. Este depósito providencia uma superfície rica em nutrientes para a 

adesão bacteriana (Lowy, 1998; Donlan & Costerton, 2002; Gotz, 2002; Von 

Eiff et al., 2002; Archer et al., 2011).  

O tratamento destas infecções é bastante complexo, visto que as 

células incorporadas em biofilmes podem destacar-se desta estrutura e se 

tornarem planctônicas, resultando em infecções da corrente sanguínea, 

endocardite, embolia e espalhamento metastático. Em muitas ocasiões, o 

implante deve ser retirado, pois com frequência os antimicrobianos não são 

eficazes para eliminar a população microbiana no biofilme, pelo contrário, 

podem exercer pressão seletiva em isolados mais resistentes (Donlan & 

Costerton, 2002; Fitzpatrick et al., 2005; Archer et al., 2011; Otto, 2013). 
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2.7 Amostras alimentares 

É bem estabelecido que muitas bactérias patogênicas formam 

biofilmes sobre alimentos e superfícies em contato com alimentos, sob 

condições ambientais apropriadas. A adesão destes microrganismos conduz a 

problemas higiênicos potenciais, uma vez que os biofilmes propiciam um 

reservatório de contaminação. Em acréscimo, a ocorrência de biofilmes pode 

reduzir a transferência de calor e a eficiência operacional em equipamentos 

que exigem temperaturas controladas. Em sistemas de distribuição de água, a 

formação de biofilme pode não ser inibida mesmo em índices elevados de 

cloro. Além disso, os biofilmes podem levar a um aumento do consumo de 

energia, bloqueio mecânico e acelerar a corrosão de superfícies metálicas 

(Rode et al., 2007; Shi & Zhu, 2009; Simões et al., 2010). 

Intoxicação alimentar é o termo geral para doenças decorrentes da 

ingestão de alimentos contaminados com toxinas de microrganismos. Estima-

se que os gastos envolvidos com patologias veiculadas por alimentos sejam de 

aproximadamente 77 bilhões de dólares, anualmente, apenas nos Estados 

Unidos (Scharff, 2012; Abdallah et al., 2014). 

Os biofilmes representam um desafio especialmente nos setores de 

fabricação de cerveja, laticínios, produtos frescos e de processamento de 

peixes, aves e carne vermelha. As principais fontes de contaminação são os 

alimentos crus, água, poeira, equipamentos e as mãos dos manipuladores de 

alimentos (Moretro et al., 2003; Simões et al., 2010; Srey et al., 2013; Abdallah 

et al., 2014). Diversos fatores influenciam na contaminação cruzada, como 

composição do alimento (umidade, teor de gordura, formulação), textura 
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(homogeneidade, rugosidade), propriedades físico-químicas (hidrofobicidade, 

carga elétrica da superfície), o microrganismo (fase de crescimento, quantidade 

de inóculo, capacidade de adesão, habilidade de sobreviver a diferentes 

estresses), condições ambientais (temperatura, pH, umidade relativa), entre 

outros (Giaouris et al., 2014). 

O controle de biofilmes na indústria de alimentos constitui um amplo 

desafio, visto que são de difícil eliminação, muitas vezes resistentes à limpeza 

e desinfecção. Desta forma, medidas como implementação de programas de 

higienização e controle de qualidade são imprescindíveis, tais como Boas 

Práticas de Fabricação (BPF) e Análise de Perigos e Pontos Críticos de 

Controle (APPCC) (Ribeiro-Furtini & Abreu, 2006; Simões et al., 2010). 

2.7.1 Morcilha 

A morcilha, também conhecida como chouriço ou morcela, é uma 

mistura de gordura de porco e peles, cebola, sal e especiarias, podendo ou não 

ser adicionada de sangue, embutida em tripa natural ou sintética, amarrada 

manualmente e imersa em banho de água quente a 90 ºC. É uma iguaria 

bastante comum na Península Ibérica e na América Latina, principalmente no 

Sul do Brasil, Argentina e Uruguai (Mendonça, 2012; Moura et al., 2012). 

Dentre os subtipos de morcilha, destacam-se as morcilhas preta e 

branca. A morcela preta é uma mistura feita com sangue que é coletado no 

abate do animal – mais comumente de suínos –, cozida, temperada e 

embutida, geralmente nas tripas do próprio animal e, em seguida, cozida em 

água fervente. A morcilha branca é preparada com miúdos de suínos, como 

coração, rins e fígado, e com outras carnes menos nobres, como cabeça, 
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língua e pele. Estas carnes são cozidas em água, trituradas, salgadas, 

temperadas e embutidas (Moura, 2011). 

A morcilha é composta nutricionalmente de 15 % de proteínas, 32 % 

de gordura, 1 % de carboidratos e 52 % de água. O pH varia de 6,2 a 7,0 e a 

atividade de água entre 0,96 e 0,98. Comparando a morcilha com outros 

produtos cárneos, ela possui valores de pH mais próximos da neutralidade e 

atividade de água mais elevada, o que favorece o desenvolvimento de 

microrganismos e, portanto, conduz a um menor poder de conservação 

(Guerreiro, 2012). Em relação aos padrões microbiológicos, a legislação 

brasileira preconiza até 10³ UFC/g para coliformes termotolerantes, 5x10² 

UFC/g de clostrídios sulfito redutores e ausência de Salmonella spp em 25g do 

alimento (Brasil, 2001). 

Os produtos cárneos prontos para consumo, processados e secos, 

podem representar um risco para a saúde humana, visto que são 

originariamente contaminados por uma gama de gêneros microbianos e estes 

patógenos podem crescer ou simplesmente sobreviver no substrato como 

resultado de uma possível contaminação cruzada que ocorre durante as etapas 

de processamento, devido às manipulações a que são sujeitos (Mendonça, 

2012). 

2.7.2 Frango 

A carne de aves corresponde à parte muscular comestível de aves 

abatidas, declaradas aptas à alimentação humana por inspeção veterinária 

oficial antes e após o abate. A carne de frango é cada vez mais consumida em 

virtude de seu custo altamente competitivo, sendo a segunda em preferência, 
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atrás apenas da carne bovina. Apresenta boa digestibilidade, além de ser uma 

boa fonte de proteínas, vitaminas do complexo B e minerais, como ferro e zinco 

(Santos, 2009). A carne de frango fornece nutrientes necessários em dietas 

equilibradas, sendo que proteínas, lipídios, vitaminas e minerais encontrados 

na composição da carne variam de acordo com a raça, idade e condições 

higiênicas do animal. A carne possui coloração branca, que varia de espécie 

para espécie e também está relacionada com a atividade física do animal. O 

componente que confere cor à carne é a mioglobina e, quanto maior a 

atividade muscular do animal, maior o teor de mioglobina e, portanto, mais 

escura a carne (Venturini et al., 2007). 

A carne, quando fresca, serve como excelente substrato para o 

desenvolvimento de microrganismos, portanto, o local de abate e manipulação 

da carne deve seguir normas higiênicas. A ave chega ao abatedouro com uma 

carga microbiana própria, que pode ser modificada ou aumentada durante as 

diferentes etapas do processamento e obtenção da carne. A microbiota 

contaminante se restringe principalmente à superfície e à pele, pois estas são 

contaminadas pela água, pelo processamento e pelo manuseio das aves. 

Entretanto, a etapa de evisceração, que promove o seccionamento do intestino, 

constitui um ponto crítico durante o abate, pois pode levar à contaminação 

cruzada. Na carne de frango são frequentemente isolados Staphylococcus sp., 

Salmonella sp. e Escherichia coli, microrganismos patogênicos, além de 

bactérias associadas à deterioração, como Pseudomonas sp. (Santos, 2009; 

Penteado & Esmerino, 2011; Souza et al., 2014). 
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A carne de frango, devido ao seu alto teor proteico, alta 

disponibilidade de água e pH próximo ao da neutralidade, favorece a 

multiplicação bacteriana. E, no caso de Staphylococcus sp., pode aumentar a 

capacidade de produzir enterotoxinas, que são termoestáveis e, portanto, 

resistem ao aquecimento por várias horas durante o processamento. Soma-se 

a isto, a capacidade dos microrganismos de suportar estresses osmóticos 

sobre superfícies, através da forma de vida séssil do biofilme, e que podem ser 

transferidos para o alimento por contaminação cruzada. A contagem de 

Staphylococcus sp. está relacionada com o controle de qualidade higiênico-

sanitário da produção de alimentos, condição em que o microrganismo serve 

como indicador de contaminação pós-processo ou das condições de 

sanitização das superfícies destinadas ao contato com os alimentos (Santos, 

2009; Martins, 2012; Rodriguez-Caturla et al., 2012). 

2.8 Análise da diversidade pela tipagem molecular 

A análise da biodiversidade baseada em métodos moleculares tem 

crescido significativamente nas últimas décadas. Segmentos de genes que, 

embora polimórficos, apresentam estabilidade suficiente para permitir a 

discriminação de isolados não relacionados, podem ser amplificados e seus 

produtos analisados. Nesse sentido, métodos de epidemiologia molecular 

baseados na heterogeneidade genética têm fornecido resultados promissores 

(Fabiano, 2007). 

A tipagem molecular é utilizada para distinguir cepas de dadas 

espécies, uma vez que permite reconhecer se determinada cepa é ou não o 

agente causador de uma infecção ou surto originado de uma fonte (Stepán et 



29 
 

 
 

al., 2004). Por meio da tipagem pode-se inferir a dispersão e dinâmica 

populacional bacteriana, seja na natureza ou no ambiente clínico, numa 

amplitude que pode variar entre um único hospedeiro a um ecossistema 

mundial (Mattos, 2005; Krizová et al., 2008). 

Os métodos de tipagem epidemiológica de estafilococos têm 

contribuído significantemente no rastreamento da disseminação destes 

isolados, principalmente em relação ao surgimento de cepas resistentes e 

virulentas. Preconiza-se que os métodos moleculares sejam rápidos e 

acurados em identificar a fonte e avaliar a dispersão da infecção. Atualmente 

existem diversos sistemas de tipagem molecular disponíveis para avaliar a 

biodiversidade de Staphylococcus sp. (Stepán et al., 2004; Sadoyama et al., 

2008; Idil & Aksöz, 2013). 

A diferenciação de isolados de Staphylococcus sp. em subtipos pode 

ser obtida por diferentes técnicas (Iacumin et al., 2006; Gandra et al., 2008; 

Begovic et al., 2013), tais como eletroforese em gel de campo pulsado 

(Deplano et al., 2000), tipagem da sequência multilocos (Seong et al., 2013), 

PCR do polimorfismo do fragmento de restrição do gene coa (Montesinos et al., 

2002), PCR do DNA polimórfico randômico amplificado (Ye et al., 2012), PCR 

do elemento repetitivo (Wang et al., 2015), entre outros. 

A eletroforese em campo pulsado ou PFGE (da sigla em inglês: 

Pulsed Field Gel Electrophoresis) é uma metodologia de eletroforese 

apropriada para separar grandes fragmentos de DNA, por meio da reorientação 

do DNA em gel pela ação de campos elétricos alternados. A técnica de PFGE é 

considerada padrão-ouro para investigação de surtos por Staphylococcus sp. 
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devido ao seu alto poder discriminatório, no entanto, é um método laborioso, 

fracamente reprodutível e requer software especializado para análise e 

interpretação (Deplano et al., 2000; Magalhães et al., 2005; Church et al., 2011; 

Wang et al., 2015). 

A tipagem de sequências multilocos ou MLST (da sigla em inglês: 

Multilocus Sequence Typing) envolve o sequenciamento de vários genes 

house-keeping diferentes de um organismo, comparando suas sequências a 

sequências dos mesmos genes de linhagens diferentes do mesmo organismo. 

A MLST exibe poder de resolução suficiente, em que as linhagens podem ser 

discriminadas com base em uma única alteração nucleotídica em somente um 

dos vários genes analisados, todavia não é útil para comparação de 

organismos em nível superior ao de espécie. Esta técnica exige alto custo 

técnico e laboratorial (Madigan et al., 2010; Seong et al., 2013). 

O polimorfismo de fragmentos de DNA obtidos por enzimas de 

restrição ou RFLP (da sigla em inglês: Restriction Fragment Lenght 

Polymorphism) é um método em que fragmentos amplificados por PCR são 

submetidos à digestão com uma ou mais endonucleases de restrição 

específica, seguida de eletroforese para verificação do polimorfismo. Para S. 

aureus, esta técnica pode ser utilizada para o estudo de regiões variáveis do 

gene da coagulase (coa). Apesar de ser um método relativamente simples, é 

oneroso e apresenta moderada discriminação (Stepán et al., 2004; Gandra et 

al., 2008; Moura et al., 2012). 

A técnica do DNA polimórfico amplificado ao acaso ou RAPD-PCR 

(da sigla em inglês: Random Amplified Polymorphic DNA) é baseado no uso de 
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um oligonucleotídeo iniciador de sequência curta, geralmente em torno de dez 

bases, elencadas aleatoriamente, que podem ser designadas sem qualquer 

informação prévia relativa à sequência de DNA do microrganismo alvo. Deste 

modo, a sequência compreendida entre os oligonucleotídeos iniciadores 

hibridizados é amplificada arbitrariamente, ou seja, os produtos de PCR terão 

peso molecular correspondente à distância entre os oligonucleotídeos 

iniciadores. O número e a localização destas sequências variam em diferentes 

cepas de uma espécie bacteriana. Uma substituição de bases, inserção ou 

deleção de nucleotídeos pode alterar o anelamento do oligonucleotídeo e, 

portanto, resultar em padrões de fragmentos de DNA de pesos moleculares 

diferentes (Fabiano, 2007; Gandra et al., 2008; Idil & Aksöz, 2013). 

O RAPD apresenta como vantagem a pequena quantidade de DNA 

necessária, visto que o DNA é amplificado por PCR. O PFGE, por exemplo, 

requer uma quantidade maior, pois não há amplificação, além de requerer uma 

pureza maior do DNA. Além disso, o RAPD é um método simples, rápido e não 

oneroso. Apesar do poder discriminatório do RAPD ser menor do que o do 

PFGE, a amplificação ao acaso é bastante útil para avaliações epidemiológicas 

de surtos (Fabiano, 2007; Chiang et al., 2014). 

O PCR do elemento repetitivo ou rep-PCR (da sigla em inglês: 

Repetitive Element Sequence-Based) é baseado na utilização de um 

oligonucleotídeo iniciador que representa uma sequência repetida existente no 

genoma bacteriano, ou seja, é um oligonucleotídeo dirigido (de sequência 

complementar), usado em condições de maior estringência do que o RAPD-

PCR (Esteves, 2005). Famílias de elementos repetitivos intergênicos têm sido 
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descritas em diversas espécies bacterianas. Estes elementos são sequências 

genômicas conhecidas, conservadas, repetitivas e de consenso, denominadas 

de REP (Repetitive Extragenic Palindromic Elements), ERIC (Enterobacterial 

Repetitive Intergenic Consensus) e BOX. Na técnica do rep-PCR, a distribuição 

aparentemente aleatória de tais repetições permite aos oligonucleotídeos 

iniciadores complementares gerarem padrões de fragmentos de DNA que são 

específicos para cepas individuais. (Mattos, 2005; Gandra et al., 2008; Idil & 

Aksöz, 2013). O rep-PCR é um método simples, rápido e reprodutível que 

fornece uma boa resolução taxonômica, com poder discriminatório similar ao 

do RAPD-PCR (Borges et al., 2003; Stepán et al., 2004). 

2.9 Atividade antimicrobiana 

A biopreservação é uma técnica utilizada para estender a vida útil e 

aumentar a segurança dos alimentos, por meio do emprego de microbiota 

protetora ou de seus peptídeos antimicrobianos, as bacteriocinas. Estes 

compostos são sintetizados no ribossomo e liberados no meio extracelular, 

apresentando ação bactericida ou bacteriostática, sendo seu espectro de ação 

dependente da espécie alvo. Nas últimas décadas, uma grande variedade de 

bacteriocinas foi identificada e caracterizada, sendo que a nisina e as 

enterocinas são as mais conhecidas (Deegan et al., 2006; Coelho et al., 2007; 

Gálvez et al., 2008). Elas são comumente empregadas sobre bactérias Gram-

positivas, dentre elas, importantes patógenos de veiculação alimentar como L. 

monocytogenes, Clostridium botulinum, B. cereus, E. faecalis e S. aureus 

(Hernández et al., 2005). Além disso, são efetivas em baixa concentração e 

não promovem alteração na qualidade sensorial do produto (Rodgers, 2001). 
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Os Staphylococcus sp. também são capazes de produzir 

substâncias que inibam o crescimento de outros microrganismos (Gagliano & 

Hinsdill, 1970; Coelho et al., 2007; Brito et al., 2011; Al-Gosha’ah et al., 2013). 

A atividade antimicrobiana é uma característica desejável, uma vez que os 

Staphylococcus sp. podem compartilhar alguns nichos alimentares com outros 

microrganismos patógenos (Ruaro et al., 2013). Essid et al. (2007) reportaram 

a presença de isolados de S. xylosus obtidos de carnes com atividade inibitória 

sobre S. aureus. Brito et al. (2011) descreveram sobre a capacidade de 

isolados de Staphylococcus sp. procedentes de leite bovino em produzir 

bacteriocina ativa contra S. aureus e L. monocytogenes. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Isolados de Staphylococcus sp. 

3.1.1 ECP isolados de cateter venoso central 

Trinta e quatro S. aureus obtidos de cateter venoso central (CVC) 

provenientes de diversos pacientes internados no Hospital de Clínicas de Porto 

Alegre (HCPA), no período de janeiro de 2008 a maio de 2009, foram 

selecionados para o presente estudo. Estes isolados foram previamente 

identificados e caracterizados por Antunes et al. (2011), que os identificou pelo 

sequenciamento da região 16S rRNA. Os microrganismos foram reconfirmados 

quanto à morfologia colonial, testes de coloração de Gram, catalase, coagulase 

e fermentação do manitol. Os isolados foram estocados em caldo Skim Milk 

(Difco®) com 10 % de glicerol a -20 ºC. 

3.1.2 ECP isolados de carne de frango 

Vinte e seis isolados de ECP obtidos de amostras de carne de 

frango resfriado e congelado foram utilizados, sendo vinte e três S. aureus, um 

S. delphini, um S. schleiferi e um S. hyicus. As amostras foram obtidas de 

mercados de Cruz Alta e Porto Alegre, em 2011. Estes isolados foram 

previamente identificados e caracterizados por Martins (2012), que os 

identificou pelo sequenciamento da região 16S rRNA. Os microrganismos 
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foram reconfirmados quanto à morfologia colonial, testes de coloração de 

Gram, catalase, coagulase e fermentação do manitol. Os isolados foram 

estocados em caldo Skim Milk (Difco®) com 10 % de glicerol a -20 ºC. 

3.1.3 ECN isolados de morcilha 

Quarenta e dois isolados de ECN obtidos de amostras de morcilhas 

branca e preta provenientes do mercado público de Pelotas, em 2008, foram 

utilizados, sendo vinte e três S. saprophyticus, nove S. carnosus, quatro S. 

vitulinus, quatro S. cohnii, um S. equorum e um Staphylococcus spp. Os 

isolados procedentes de morcilha preta receberam a denominação “P” (25 

isolados) e os isolados provenientes de morcilha branca receberam a letra “M” 

(17 isolados) na sigla. Estes isolados foram previamente identificados e 

caracterizados por Moura (2011), que os identificou pelo sequenciamento da 

região 16S rRNA. Os microrganismos foram reconfirmados quanto à morfologia 

colonial, testes de coloração de Gram, catalase, coagulase e fermentação do 

manitol. Os isolados foram estocados em caldo Skim Milk (Difco®) com 10 % de 

glicerol a -20 ºC. 

3.2 Detecção da formação de biofilme pelo teste da microplaca 

A determinação semiquantitativa da formação de biofilme foi 

realizada através do ensaio da microplaca, conforme descrito por Stepanovic et 

al., (2007), com algumas modificações. Todos os isolados (n = 102) de 

estafilococos foram avaliados em diversas suplementações e temperaturas. Os 

isolados foram testados sob temperatura de 35 ºC em meio TSB (Oxoid®) 

contendo as suplementações nas seguintes concentrações: (i) 1 % de glicose 

(Synth®), (ii) 5 % de glicose, (iii) 10 % de glicose, (iv) 0,9 % de NaCl 
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(Cromato®), (v) 5 % de glicose e 0,9 % de NaCl, (vi) 12,5 % de plasma de 

coelho (Laborclin®). Além disso, foi verificada a formação de biofilme em meio 

TSB na condição de 5 % de glicose e 0,9 % de NaCl nas temperaturas de 25 

ºC e 40 ºC. Todos os experimentos foram conduzidos em oitoplicata. 

No nosso estudo também foi testada a formação de biofilme nas 

temperaturas de 5 ºC e 42 ºC, que representariam a temperatura de 

refrigeração e próximo da temperatura limite de sobrevivência da bactéria, 

respectivamente. Todavia não obtivemos crescimento em nenhuma das 

temperaturas testadas. 

Em uma microplaca de poliestireno de fundo chato (COSTAR 

3599
®
), contendo 96 poços (12 x 8), foi adicionado em cada poço 20 µL da 

suspensão bacteriana (turbidez de 0,5 de McFarland ou 1,5 x 108 UFC/mL) 

com 180 µL de meio caldo triptona de soja (TSB) contendo os diferentes 

suplementos, de acordo com a sua concentração. A placa foi incubada em 

estufa bacteriológica durante 18 horas na respectiva temperatura (25 ºC, 35 ºC 

ou 40 ºC). Após este período, descartou-se o líquido e efetuaram-se três 

lavagens com 200 µL de solução fisiológica estéril, de modo a remover as 

células bacterianas não aderidas à superfície polimérica (células planctônicas). 

As células bacterianas aderidas foram fixadas com 200 µL de metanol, durante 

20 minutos. Então, a microplaca foi invertida e submetida à secagem por 30 

minutos em temperatura ambiente. Em seguida, adicionou-se 200 µL de cristal 

violeta 0,5 % por 15 minutos, para corar as células bacterianas aderidas à 

microplaca. Após, procedeu-se lavagem das microplacas em água corrente e, 

depois de secagem à temperatura ambiente, o biofilme corado foi eluído com 
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200 µL de etanol, durante 30 minutos. A absorbância foi medida em um 

comprimento de onda de 450 nm, em aparelho leitor de microplaca (Behring EL 

311-HOECHST®). 

Em cada microplaca foi testado um controle positivo, 

reconhecidamente forte formador de biofilme, S. epidermidis ATCC 35984, e 

um controle negativo (branco), sendo apenas de meio TSB, sem inóculo. Os 

valores obtidos, assim como os desvios padrões, foram calculados de acordo 

com Stepanovic et al. (2007). O valor da densidade óptica (DO) utilizado foi o 

valor médio obtido nas oito leituras para cada isolado, subtraído do valor 

medido para o controle branco; desta forma foi possível excluir os valores mais 

discrepantes e controlar a variabilidade. Considerou-se produtor de biofilme as 

amostras, cuja média de leitura da DO para cada isolado, foi maior ao valor do 

ponto de corte (DOc), definido pela seguinte fórmula: [B + 3(s)], onde B é a 

média da leitura do branco e s é o desvio padrão das leituras do branco. 

Os isolados foram classificados como fortes produtores de biofilme 

quando 4DOc ≤ DO, moderado quando 2DOc ≤ DO ≤ 4DOc, fraco quando DOc 

≤ DO ≤ 2DOc e não produtor de biofilme quando o valor obtido foi igual ou 

menor ao valor de DOc. 

3.2.1 Análise estatística 

Os testes estatísticos foram desenvolvidos no programa Portable 

Statistica 12.0. Os dados foram analisados por análise de variância (ANOVA) e 

as médias foram comparadas pelo teste post hoc de Tukey, considerando 

significativo quando p<0,05. 
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3.3 Análise da diversidade genética dos ECN 

3.3.1 Extração de DNA total 

Para extração do DNA total, uma colônia pura foi inoculada em 5 mL 

de caldo BHI (Difco®) e incubada sob agitação a 37 ºC por 18 horas. Após este 

período, foi pipetado 2 mL da amostra em um eppendorf e centrifugado a 

13.000 rpm (rotações por minuto) por 5 minutos. Então, foi descartado o 

sobrenadante e lavado o pellet três vezes com 300 µL de tampão TE-1X [Tris 

10 mM (Invitrogen®), EDTA 1 mM (Invitrogen®) – pH 7,8]. Em seguida, 

adicionou-se, em cada eppendorf, 100 µL de TEN [20 mM Tris-HCl 

(Invitrogen®), pH 7,4; 10 mM EDTA, pH 8,0 e 200 mM NaCl (Nuclear®)], 20 µL 

de SDS 10 % (Promega®) e 5 µL de proteinase K (USB Corporation®). Incubou-

se a 55 ºC por uma hora em banho de aquecimento. Posteriormente, procedeu-

se a extração padrão com fenol e precipitação com etanol, conforme o 

protocolo de Sambrook & Russell (2001), em que se pipetou 200 µL de fenol 

(Invitrogen®) e 15 µL de NaCl 5M (Nuclear®), sendo que o eppendorf foi 

homogeneizado no vórtex por um minuto. Centrifugou-se a 13.000 rpm por 20 

minutos e, disto, coletou-se a fase aquosa para outro eppendorf. Foi adicionado 

1 mL de etanol absoluto (Pró-Análise®) e incubado a -20 ºC por, pelo menos, 

uma hora. Então, centrifugou-se a 13.000 rpm por 15 minutos e o sobrenadante 

foi descartado. Foi realizado um spin e, após, retirou-se o excesso de líquido, 

restando apenas o pellet. Em seguida, deixou-se secar o eppendorf invertido 

por 5 minutos e ressuspendeu-se o pellet com 45 µL de TE-1X. O DNA foi 

tratado com 5 µL de RNase (Vivantis Technologies®) e incubado em banho de 
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aquecimento a 37 ºC por 30 minutos. O DNA foi quantificado em gel de 

agarose 1,5 % (Invitrogen) e comparado com quantidades conhecidas de 

lambda DNA (Fermentas®). Para a realização das técnicas de PCR foram 

utilizadas quantidades aproximadas de 20ng de DNA. 

3.3.2 Amplificação da região 16S rRNA  

A amplificação do gene 16S rRNA, a partir do DNA genômico, foi 

realizada para verificar se a extração do DNA dos 42 ECN foi bem-sucedida. 

Os oligonucleotídios iniciadores utilizados foram: F-C27 

(AGAGTTTGATCCTGGCTCAG) e R-530 (CCGCGGCTGCTGGCACGTA) 

(Gontang et al., 2007). 

As reações foram otimizadas em 25 μL e continham 2 mM MgCl2 

(Invitrogen®), 5 pmol de cada oligonucleotídeo iniciador (IDT – Integrated DNA 

Technologies®), 1U de Taq DNA polimerase (Invitrogen®), 1x de tampão 

(Invitrogen®), 300 μM de desoxinucleotídeos (ABgene®) e água deionizada 

estéril (Milli Q plus, Millipore®). As reações foram amplificadas em 

termociclador Amplitherm Thermal Cyclers nas seguintes condições: 5 minutos 

a 94°C; seguido por 35 ciclos de 45 segundos a 94°C, 45 segundos a 58°C e 

45 segundos a 72°C; e 5 minutos a 72°C. O produto de PCR esperado de 530 

pb foi analisado por eletroforese em gel de agarose. 

Os produtos de amplificação por PCR foram analisados por 

eletroforese em tampão TAE pH 8,0 (40 mM Tris-HCl, 20 mM acetato de sódio, 

1 mM EDTA) em gel de agarose 1,5 % (Invitrogen®) corado com brometo de 

etídio 0,5 μg/mL (Promega®), comparando-se com marcador molecular de 100 

pb (Invitrogen®). 
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3.3.3 Análise molecular por RAPD-PCR 

A tipagem molecular pela técnica de RAPD-PCR dos 42 

estafilococos coagulase-negativos foi realizada empregando dois 

oligonucleotídeos iniciadores: D11344 (AGTGAATTCGCGGTGAGATGCCA) 

(Akopyanz et al., 1992)  e M13 (GAGGGTGGCGGTTCT) (Huey & Hall, 1989). 

Apenas os isolados provenientes de morcilha foram avaliados quanto à 

diversidade genética, pois os microrganismos dos demais grupos já foram 

testados por estes métodos (Pinto, 2014). 

Para a técnica de RAPD-PCR para o oligonucleotídio iniciador 

D11344 as reações de PCR foram otimizadas em 25 μL de volume total e 

continham 3 mM MgCl2 (Invitrogen), 20 pmol do oligonucleotídeo iniciador 

(Invitrogen®), 1U de Taq DNA polimerase (Invitrogen®), 1x de tampão 

(Invitrogen®), 250 μM de desoxinucleotídeos (ABgene®), 100 ng de DNA e água 

deionizada estéril (Milli Q plus, Millipore®). As reações foram amplificadas no 

termociclador Amplitherm Thermal Cyclers, nas seguintes condições: 2 minutos 

a 94 ºC; seguido por 35 ciclos de 1 minuto a 94 ºC, 1 minuto a 42 ºC e 1 minuto 

e 30 segundos a 72 ºC; e 10 minutos a 72 ºC (Andrighetto et al., 2002).  

Para a técnica de RAPD-PCR para o oligonucleotídeo iniciador M13, 

o volume final da reação foi de 25 μL, contendo: 1x de tampão (Invitrogen®), 3 

mM de MgCl2 (Invitrogen®), 200 μM de desoxinucleotídeos (ABgene®), 2,4 μM 

de oligonucleotídeo iniciador (Invitrogen®), 1U de Taq DNA polimerase 

(Invitrogen®), 100 ng de DNA e água deionizada estéril para completar o 

volume (MilliQPlus, Millipore®). Os produtos foram amplificados em 
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termociclador Amplitherm Thermal Cyclers nas seguintes condições: 5 minutos 

a 94 ºC; seguido por 40 ciclos de 1 minuto a 94 ºC, 30 segundos a 37 ºC e 1 

minuto a 72 ºC; e 5 minutos a 72 ºC. Os produtos de PCR foram submetidos à 

eletroforese em gel de agarose a 1,5 % e corados com brometo de etídio. O gel 

foi fotografado sob luz UV utilizando o software Kodak Digital ScienceTM 

DC120. 

3.3.4 Análise molecular pelo rep-PCR 

A tipagem molecular pelo método de rep-PCR para os 42 

estafilococos coagulase-negativos isolados de morcilha foi realizada com o 

oligonucleotídeo iniciador RW3A, conforme descrito por Santos et al. (2001), 

com algumas modificações. Perfis genéticos foram gerados utilizando o 

oligonucleotídeo iniciador RW3A (TCGCTAAAACAACGACACC) da sequência 

repetitiva RepMP3 do M. pneumoniae (Wenzel & Herrmann, 1988). As reações 

da PCR foram otimizadas em 25 μL e continham 3 mM MgCl2 (Invitrogen®), 

37,5 pmol do oligonucleotídeo iniciador (Invitrogen®), 1,25 U de Taq DNA 

polimerase (Invitrogen®), 1x de tampão (Invitrogen®), 250 μM de 

desoxinucleotídeos (ABgene®), 100 ng de DNA e água deionizada estéril (Milli 

Q plus, Millipore®). As reações foram amplificadas no termociclador Amplitherm 

Thermal Cyclers, nas seguintes condições: 3 minutos a 95 °C; seguido por 40 

ciclos de 1 minuto a 94 °C, 1 minuto e 30 segundos a 54 °C e 2 minutos a 72 

°C; e 10 minutos a 72 °C.  

3.3.5 Análise dos resultados de tipagem dos isolados 

Os quarenta e dois isolados de ECN foram avaliados quanto à 

tipagem molecular. Os produtos de PCR foram submetidos à eletroforese em 
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gel de agarose a 1,5 % e corados com brometo de etídio. O gel foi fotografado 

sob luz UV utilizando o software Kodak Digital ScienceTM DC120. Os perfis de 

bandas gerados pelo RAPD-PCR e rep-PCR foram analisados com o software 

Gel-Pro Analyzer 32 após a normalização com marcador de peso molecular de 

100 pb (Invitrogen®). Para assegurar a acurácia do método de PCR, cada 

isolado foi tipado pelo menos duas vezes para cada método. Isolados com 

diferença de um ou mais fragmentos de bandas foram considerados clones 

diferentes. 

A análise de similaridade entre os isolados foi baseada na presença 

ou ausência de bandas específicas nas análises do RAPD-PCR e rep-PCR. A 

matriz de similaridade foi obtida por meio de comparações entre pares de 

cepas utilizando o coeficiente de similaridade de Dice. Para essas análises, foi 

utilizado o pacote de software NTSYS-pc (Numerical Taxonomy and 

Multivariate Analysis Sistem), versão 2.01. Um dendrograma foi construído 

usando o método de un weighted pair group com média aritmética (UPGMA). 

3.4 Caracterização fenotípica de fatores de virulência 

3.4.1 Atividade das proteases 

Os quarenta e dois isolados de ECN foram avaliados quanto à 

atividade das proteases, que foi determinada conforme Ruaro et al. (2013). As 

amostras foram inoculadas por picada em ágar Skim Milk e incubadas a 37 ºC 

por 48 horas. Os testes foram conduzidos em duplicata e foi utilizada uma cepa 

de Bacillus sp. reconhecidamente produtora de proteases como controle 

positivo. A atividade proteolítica foi evidenciada pelo aparecimento de um halo 
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de clarificação ao redor da colônia, devido à degradação das caseínas 

presentes no leite. 

3.4.2 Atividade das lipases 

Os quarenta e dois isolados de ECN foram avaliados quanto à 

atividade das lipases, que foi determinada conforme Ruaro et al. (2013). As 

amostras foram inoculadas por picada em ágar tributirina e incubadas a 37 ºC 

por 72 horas. O meio continha 5 g/L de peptona (Synth®), 3 g/L de extrato de 

levedura (Synth®), 10 g/L de tributirina (Sigma-Aldrich®) e 12 g/L de ágar 

(Kasvi®). Os testes foram conduzidos em duplicata e foi utilizada uma cepa de 

Candida parapsilosis reconhecidamente produtora de lipases como controle 

positivo. A atividade lipolítica foi evidenciada pelo aparecimento de um halo de 

clarificação ao redor da colônia, devido à degradação da tributirina presente no 

meio de cultura. 

3.5 Atividade antimicrobiana 

A atividade antimicrobiana dos quarenta e dois isolados de ECN foi 

determinada pelo ensaio de dupla camada, de acordo com Tagg & McGiven 

(1971), em que foi testado contra microrganismos relevantes na indústria de 

alimentos: Bacillus cereus, Enterococcus faecalis e Listeria monocytogenes. 

Nesta metodologia, as cepas de ECN foram semeadas em picada 

em uma placa contendo ágar TSA (triptona de soja) (Kasvi®) e incubadas em 

estufa bacteriológica a 35 ºC por 24 horas. Após o período de incubação, foi 

vertida uma segunda camada de caldo BHI (infusão de cérebro e coração) 

(Himedia®) semi-sólido (0,7 % de ágar) previamente inoculado com o 

microrganismo indicador, na concentração de 106 células/mL. A placa foi 
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novamente incubada em estufa a 35 ºC por 24 horas e, em seguida, verificada 

quanto à presença de halos de inibição ao redor da colônia de ECN, que 

indicam a atividade antimicrobiana deste sobre o microrganismo indicador. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Isolados bacterianos 

Os 102 estafilococos selecionados, 34 provenientes de CVC, 26 de 

amostras de carne de frango e 42 de amostras de morcilha confirmaram 

pertencentes ao gênero Staphylococcus sp., pelo ensaio de coloração de 

Gram, prova da atividade da enzima catalase, ensaio da atividade da enzima 

coagulase e fermentação do açúcar manitol. 

4.2 Determinação da capacidade de produção de biofilme dos 

isolados sob diferentes suplementos e temperaturas 

A detecção fenotípica da capacidade de formação de biofilme dos 

102 isolados de Staphylococcus sp. provenientes de CVC, carne de frango e 

morcilha foi realizada por ensaio semiquantitativo em microplaca através de 

dois testes: o primeiro foi empregando o meio TSB suplementado com 

diferentes compostos a 35 ºC (Tabela 1) e o segundo avaliando a capacidade 

de formação de biofilme dos isolados quando inoculados em meio TSB 

suplementado com glicose e NaCl e incubados a diferentes temperaturas 

(Tabela 2). 
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TABELA 1. Classificação quanto à capacidade de formação de biofilme em 
estafilococos coagulase negativos e positivos sob diferentes suplementações. 

Suplementação 

a 35 ºC 

Capacidade 

de formação 

de biofilme 

M
1
 (%) CF

2
 (%) 

Total de 

alimentos 

(M + CF) (%) 

CVC
3
 (%) Total (%) 

1 % de glicose
b 

Não formador 7 (16,67) 0 7 (10,29) 0 7 (6,86) 

Fraco 21 (50) 2  (7,69) 23 (33,82) 26 (76,47) 49 (48,04) 

Moderado 13 (30,95) 1 (3,85) 14 (20,59) 8 (23,53) 22 (21,57) 

Forte 1 (2,38) 23 (88,46) 24 (35,29) 0 24 (23,53) 

5 % de glicose
a,b 

Não formador 8 (19,05) 0 8 (11,76) 0 8 (7,84) 

Fraco 20 (47,62) 4 (7,69) 24 (35,29) 13 (38,24) 37 (36,27) 

Moderado 13 (30,95) 0 13 (19,12) 16 (47,06) 29 (28,43) 

Forte 1 (2,38) 22 (84,62) 23 (33,82) 5 (14,71) 28 (27,45) 

10 % de 

glicose
a,b 

Não formador 8 (19,05) 0 8 (11,76) 0 8 (7,84) 

Fraco 14 (33,33) 1 (3,85) 15 (22,06) 16 (47,06) 31 (30,39) 

Moderado 18 (42,86) 1 (3,85) 19 (27,94) 18 (52,94) 37 (36,27) 

Forte 2 (4,76) 24 (92,31) 26 (38,24) 0 26 (25,49) 

0,9 % de NaCl
b 

Não formador 10 (23,81) 0 10 (14,71) 3 (8,82) 13 (12,75) 

Fraco 23 (54,76) 3 (11,54) 26 (38,24) 21 (61,76) 47 (46,08) 

Moderado 7 (16,67) 3 (11,54) 10 (14,71) 6 (17,65) 16 (15,69) 

Forte 2 (4,76) 20 (76,92) 22 (32,35) 4 (11,76) 26 (25,49) 

12,5 % de 

plasma
a 

Não formador 3 (7,14) 0 3 (4,41) 0 3 (2,94) 

Fraco 17 (40,48) 1 (3,85) 18 (26,47) 1 (2,94) 19 (18,63) 

Moderado 18 (42,86) 7 (26,92) 25 (36,76) 15 (44,12) 40 (39,22) 

Forte 4 (9,52) 18 (69,23) 22 (32,35) 18 (52,94) 40 (39,22) 

1 M: Morcilha; 2 CF: Carne de Frango; 3 CVC: Cateter Venoso Central (p<0,05). 

 
 

 



47 
 

 
 

TABELA 2. Classificação quanto à capacidade de formação de biofilme em 
estafilococos coagulase negativos e positivos crescendo em meio TSB 
suplementado com 5 % de glicose e 0,9 % de NaCl sob diferentes 
temperaturas de incubação. 

Temperatura de 

incubação 

Capacidade 

de formação 

de biofilme 

M
1
 (%) CF

2
 (%) 

Total de 

alimentos 

(M + CF) (%) 

CVC
3
 (%) Total (%) 

5 % de glicose + 

0,9 % de NaCl a 

25 ºC
b 

Não formador 15 (35,71) 1 (3,85) 16 (23,53) 1 (2,94) 17 (16,67) 

Fraco 17 (40,48) 1 (3,85) 18 (26,47) 17 (50) 35 (34,31) 

Moderado 8 (19,05) 0 8 (11,76) 12 (35,29) 20 (19,61) 

Forte 2 (4,76) 24 (92,31) 26 (38,24) 4 (11,76) 30 (29, 41) 

5 % de glicose + 

0,9 % de NaCl a 

35 ºC
a,b 

Não formador 4 (9,52) 0 4 (5,88) 0 4 (3,92) 

Fraco 21 (50) 2 (7,69) 23 (33,82) 9 (26,47) 32 (31,37) 

Moderado 15 (35,71) 3 (11,54) 18 (26,47) 14 (41,18) 32 (31,37) 

Forte 2 (4,76) 21 (80,77) 23 (33,82) 11 (32,35) 34 (33,33) 

5 % de glicose + 

0,9 % de NaCl a 

40 ºC
b 

Não formador 9 (21,43) 0 9 (13,24) 0 9 (8,82) 

Fraco 16 (38,1) 1 (3,85) 17 (25) 21 (61,76) 38 (37,25) 

Moderado 13 (30,95) 1 (3,85) 14 (20,59) 12 (35,29) 26 (25,49) 

Forte 4 (9,52) 24 (92,31) 28 (41,18) 1 (2,94) 29 (28,43) 

1 M: Morcilha; 2 CF: Carne de Frango; 3 CVC: Cateter Venoso Central (p<0,05). 

Quando analisados os suplementos adicionados ao meio TSB, 

observou-se que a adição de 1 % de glicose apresentou diferenças entre os 

grupos de estafilococos testados. No grupo de isolados provenientes de CVC, 

todos apresentaram capacidade de formar biofilme, sendo 76,47 % fracos 

formadores e 23,53 % moderados formadores. Já nos isolados de carne de 

frango, igualmente todos formaram biofilme, todavia, a maioria foi forte 

formadora (88,46 %). Em relação aos isolados de morcilha, 16,67 % dos 
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isolados não formaram biofilme, enquanto que, dentre os produtores de 

biofilme, a maioria apresentou fraca formação. 

Com a adição de 5 % de glicose no meio TSB, no grupo de CVC, 

houve um aumento no número de isolados com produção moderada e forte de 

biofilme, 47,06 % e 14,71 %, respectivamente. Entretanto, não houve mudança 

significativa nos grupos de carne de frango e morcilha. Já a 10% de glicose, 

houve um aumento da produção de biofilme nos grupos de isolados 

alimentares, quanto a ser moderado ou forte formador, que não foi refletido da 

mesma maneira nos isolados clínicos. 

Na análise com apenas 0,9 % de NaCl, o índice de não formadores 

aumentou para o grupo de isolados de morcilha (23,81 %) e CVC (8,82 %), 

bem como houve uma diminuição da intensidade de formação de biofilme para 

todos os grupos. Dentre os isolados provenientes de morcilha, a maioria foi 

fraca formadora (54,76 %), superando os 50 % da classificação equivalente 

para o teste com 1 % de glicose. No grupo de isolados de carne de frango, 

houve um decréscimo dos fortes formadores (76,92 %), quando comparado a 

todas as suplementações com glicose. 

A adição de 12,5 % de plasma de coelho causou um aumento 

significativo na intensidade de produção de biofilme nos isolados clínicos. 

Enquanto que nas avaliações com NaCl e em diversas concentrações de 

glicose, a maioria dos isolados encaixou-se nos grupos de fracos ou 

moderados formadores; com a adição do plasma, 52,94 % dos isolados 

apresentaram forte formação de biofilme. Além do mais, todos os isolados 

foram capazes de formar biofilme neste grupo. Em contrapartida, para os 
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isolados alimentares, houve apenas um discreto aumento, principalmente em 

relação aos isolados que não foram capazes de formar biofilme em outras 

suplementações e, com o uso de plasma, apresentaram capacidade de 

produção. 

No segundo teste, avaliando diferentes temperaturas de incubação, 

utilizou-se o meio TSB suplementado com 5 % de glicose e 0,9 % de NaCl sob 

três diferentes temperaturas: 25 ºC, 35 ºC e 40 ºC. Na temperatura de 

incubação de 25 ºC, apenas 64,29 % dos isolados de morcilha foram capazes 

de formar biofilme, enquanto que a 35 ºC e 40 ºC, este número aumentou para 

90,48 % e 78,57 %, respectivamente. Em relação aos isolados clínicos, na 

temperatura de 35 ºC encontrou-se a maior porcentagem de fortes formadores 

(32,35 %). Para os isolados alimentares, a maior porcentagem de forte 

formação de biofilme foi a 40 ºC (41,18 %). 

Comparando os cento e dois isolados de estafilococos quanto à 

formação de biofilme em diferentes suplementações e temperaturas, houve 

diferença significativa em relação ao uso de plasma, com os grupos 1 % de 

glicose, 0,9 % de NaCl, combinação de glicose e NaCl a 25 ºC e a 40 ºC 

(p<0,05). O plasma teve desempenho semelhante aos grupos 5 % de glicose 

(p=0,06), 10 % de glicose (p=0,13) e glicose e NaCl a 35 ºC (p=0,78). 

Quando analisados separadamente, os isolados provenientes de 

frango não apresentaram diferença significativa quanto à produção de biofilme 

em diferentes suplementações e temperaturas. Já os isolados procedentes de 

morcilha apresentaram diferença entre o uso de plasma e glicose com NaCl a 

25 ºC (p<0,01). Em contrapartida, em relação aos isolados clínicos, o plasma 
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apresentou desempenho equivalente apenas a NaCl e glicose a 35 ºC 

(p=0,09). 

A influência da glicose, NaCl, plasma e diferentes temperaturas na 

formação de biofilme foi também verificada quanto ao valor da densidade 

óptica a 450 nm (Figura 3). Os três grupos apresentaram perfis heterogêneos, 

uma vez que os isolados de frango foram maiores produtores de biofilme do 

que os isolados de CVC e morcilha. 

 

FIGURA 3. Média dos valores de densidade óptica na formação de biofilme em Staphylococcus 

sp. isolados de morcilha, carne de frango e cateter venoso central inoculados em meio TSB e 
suplementados com diferentes compostos e incubados sob diferentes temperaturas.  

 

4.3 Análise da diversidade genética dos isolados de 

estafilococos coagulase-negativos 

A análise da diversidade genética dos quarenta e dois isolados de 

ECN provenientes de morcilhas pretas e brancas foi realizada por meio da 

comparação visual dos perfis de amplificação gerados pelas técnicas de 

RAPD-PCR e rep-PCR. 
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4.3.1 RAPD-PCR 

A RAPD-PCR foi testada com os oligonucleotídeos iniciadores 

D11344 e M13, sendo que o M13 não revelou fragmentos de DNA. Este 

resultado foi considerado após uma série de testes sob diferentes condições, 

tais como diversas concentrações de cloreto de magnésio, várias temperaturas 

de anelamento, quantidades distintas de DNA, entre outros. Além do mais, 

foram também utilizados controles positivos. 

O oligonucleotídeo iniciador D11344 revelou fragmentos de DNA de 

pesos moleculares entre 150 a 2000 pares de bases no gel de agarose a 1,5 % 

e um total de 8 perfis genotípicos. Para cada um dos padrões de amplificação 

gerados foi dado uma letra de A a H (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4. Gel de agarose a 1,5 % demonstrando os 8 perfis de bandas (A, B, C, D, E, F, G, 
H) dos isolados de ECN provenientes de morcilha gerados pela técnica de RAPD-PCR com o 
oligonucleotídeo iniciador D11344 (MM: marcador de peso molecular ladder 100 pb, Ludwig). 
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Os perfis de fragmentos de DNA gerados pela técnica de RAPD-

PCR dos 42 isolados foram submetidos à análise de grupamento para avaliar a 

diversidade ou similaridade genética entre os isolados de ECN e explorar sua 

relação com as suas diferentes origens, preta (P) ou branca (M) (Figura 5). 

Como observado, oito clones foram identificados e denominados de A, B, C, D, 

E, F, G e H. Avaliando os grupamentos formados com 75 % de similaridade, 

cinco grupamentos foram determinados (I, II, III, IV, V). 

FIGURA 5. Dendograma gerado da análise da RAPD-PCR dos 42 ECN isolados de morcilha 
preta e branca. Oito clones foram identificados (A, B, C, D, E, F, G, H). Avaliando os 
grupamentos formados com 75 % de similaridade, cinco grupamentos foram determinados (I, II, 
III, IV, V). 
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O clone do tipo D foi encontrado em 19,05 % (8/42) e correspondeu 

à maioria dos isolados. Os outros clones mais prevalentes foram os tipos A e F, 

com 14,28 % (6/42) cada. Os tipos B e C obtiveram 11,9 % (5/42) e os clones 

menos prevalentes foram os dos tipos E, G e H, com apenas 9,53 % (4/42) 

cada. Foi possível verificar uma maior diversidade entre os isolados de 

morcilha, uma vez que o nível de dissimilaridade chegou a 44 %. 

Estabeleceu-se um ponto de corte de 75 % de similaridade, que 

dividiu os isolados em cinco grupos (I, II, III, IV e V). No grupo I, 26,19 % 

(11/42) dos isolados estiveram presentes, correspondendo a dois clones. O 

grupo mais prevalente foi o grupo II, em que pertenciam 42,85 % (18/42) dos 

isolados, referentes a três clones. Os demais grupos, III, IV e V, abrangeram 

apenas um clone cada, correspondendo a 9,53 % (4/42) nos dois primeiros e 

11,9 % (5/42) no último. 

4.3.2 rep-PCR 

A amplificação dos isolados utilizando o oligonucleotídeo iniciador 

RW3A revelou um total de 12 perfis de fragmentos de DNA de diferentes 

tamanhos no gel de agarose a 1,5 %. O peso molecular dos fragmentos de 

DNA variou entre 180 a 1880 pares de bases. Para cada um dos padrões de 

amplificação gerados foi dado uma letra de A a L (Figura 6). 
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Figura 6. Gel de agarose a 1,5 % demonstrando os 12 perfis de fragmentos de DNA (A, B, C, 
D, E, F, G, H, I, J, K, L) amplificados pela técnica de rep-PCR com o oligonucleotídeo iniciador 
RW3A dos ECN isolados de morcilha (MM: marcador de peso molecular ladder 100 pb, 
Ludwig). 

 

Os perfis foram submetidos à análise de grupamento para avaliar a 

diversidade ou similaridade genética dos isolados de ECN e explorar sua 

relação com as suas diferentes origens (Figura 7). Doze clones foram 

identificados e nomeados de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L. Avaliando os 

grupamentos formados com 69% de similaridade, cinco grupamentos foram 

determinados (I, II, III, IV, V). 

 

 



55 
 

 
 

FIGURA 7. Dendograma gerado pelos fragmentos de DNA amplificados pela técnica de rep-

PCR empregando o oligonucleotídeo iniciador RW3A dos 42 ECN isolados de morcilha preta e 
branca. Doze clones foram identificados (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L). Avaliando os 
grupamentos formados com 69% de similaridade, cinco grupamentos foram determinados (I, II, 
III, IV, V). 
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O clone tipo A foi encontrado em 26,2 % (11/42) e correspondeu à 

maioria dos isolados. O clone tipo F foi o segundo mais prevalente, com 16,67 

% dos isolados (7/42), seguido pelo tipo L, com 11,9 % (5/42). Quatro isolados 

apresentaram perfis únicos, pertencentes aos tipos B, C, G e K. O nível de 

dissimilaridade foi de 31 %, inferior ao encontrado na metodologia RAPD-PCR. 

Estabeleceu-se um ponto de corte de 69 % de similaridade, que 

dividiu os isolados em cinco grupos (I, II, III, IV e V). O grupo I foi o que 

abrangeu o maior número de isolados, 78,58 % (33/42), correspondendo a sete 

clones.  O grupo II compreendeu 4,76 % (2/42) dos isolados, referentes a dois 

clones. Os demais grupos, III, IV e V, abrangeram apenas um clone cada, 

correspondendo a 9,52 % (4/42), 2,38 % (1/42) e 4,76 % (2/42) dos isolados, 

respectivamente. 

4.4 Verificação da atividade das enzimas proteases e lipases 

nos ECN 

As atividades proteolítica e lipolítica dos quarenta e dois isolados de 

ECN provenientes de morcilhas brancas e pretas foram verificadas por meio da 

visualização dos halos em ágar Skim Milk e tributirina a 37 ºC, respectivamente 

(Tabela 3). 

Tabela 3. Atividade proteolítica e lipolítica de estafilococos coagulase-
negativos isolados de morcilha. 

Resultado Protease (%) Lipase (%) 

Positivo 12 (28,57) 24 (57,14) 

Negativo 25 (59,52) 12 (28,57) 

Indeterminado 5 (11,91) 6 (14,29) 
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Em relação à atividade das proteases, a maioria dos isolados (59,52 

%) não expressou enzimas que degradam proteínas presentes no leite. Cinco 

isolados (11,91 %) não foram capazes de crescer em ágar Skim Milk, portanto, 

a expressão das proteases foi considerada indeterminada. 

Quanto à atividade das lipases, a maioria dos isolados (57,14 %) foi 

capaz de degradar a tributirina e, por conseguinte, expressar enzimas que 

degradam lipídios. Seis isolados (14,29 %) não foram capazes de crescer em 

ágar tributirina, sendo considerados indeterminados com relação à atividade 

das lipases. 

Nove isolados apresentaram atividades proteolítica e lipolítica 

simultaneamente. Dentre os isolados que foram classificados como 

indeterminados, cinco não foram capazes de crescer em ambos os meios 

testados. 

4.5 Avaliação da capacidade dos ECN de inibir o crescimento de 

outros microrganismos 

Todos os quarenta e dois isolados de ECN provenientes de morcilha 

foram incapazes de inibir os microrganismos indicadores B. cereus, E. faecalis 

e L. monocytogenes. 
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 Determinação da capacidade de produção de biofilme 

Os cento e dois isolados de Staphylococcus sp. – provenientes de 

amostras de morcilha, carne de frango e cateter venoso central – apresentaram 

desempenhos heterogêneos com relação à produção de biofilme. De forma 

geral, os isolados alimentares apresentaram um perfil de formação de biofilme 

mais expressivo, quando comparados aos isolados clínicos. Dentre os isolados 

alimentares, as amostras de carne de frango obtiveram maior porcentagem de 

produção de biofilme do que os isolados de morcilha. 

Na metodologia padrão com 1 % de glicose, todos os isolados 

clínicos foram produtores de biofilme, todavia sendo fracos formadores (76,47 

%). A detecção da formação de biofilme em amostras clínicas de S. aureus tem 

variado entre 29,7 % a 100 % em diversos tipos de materiais (Knobloch et al., 

2002; Rode et al., 2007; Reiter et al., 2011; Cakir et al., 2013; Jo et al., 2013). 

Rode et al. (2007) demonstraram que todos os isolados provenientes de 

dispositivos médicos foram formadores de biofilme, resultado concordante com 

o encontrado em nosso estudo.  

A metodologia mais amplamente empregada para detecção de 

biofilmes in vitro de Staphylococcus sp. é o ensaio semiquantitativo em 

microplacas. Entretanto, no caso de isolados hospitalares, há a necessidade de 
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se utilizar algumas modificações específicas, tais como, incluir o pré-

revestimento das cavidades da placa de microtitulação com moléculas da 

matriz humana ou adição de soro humano e suplementação do meio com sal e 

glicose, de modo a simular o máximo possível a conjuntura in vivo durante o 

processo infeccioso. Isto decorre do alto índice de sub-detecção de biofilmes in 

vitro como resultado da perda de interação que ocorre in vivo, como a adesão 

das moléculas de superfície da bactéria com os componentes da matriz do 

hospedeiro (Götz, 2002; Cassat et al., 2007; Archer et al., 2011; Otto, 2013; 

Lebeaux et al., 2013). 

Pinto (2014) testou os mesmos estafilococos coagulase-positivos 

isolados de CVC com relação à formação de biofilme em TSB suplementado 

com 1 % de glicose e obteve um alto índice de não formadores (94,12 %). Em 

contrapartida a esse resultado, nosso estudo demonstrou que o uso de plasma 

conduziu a uma detecção mais acurada da formação de biofilme (100 % de 

formadores).  

O plasma é o maior componente do sangue e é composto por uma 

série de fatores de coagulação, albumina, globulinas, fibrinogênio, entre outros 

componentes que favorecem a aderência de microrganismos (Herrmann et al., 

1988). A suplementação de meios com o plasma, bem como a de superfícies 

de revestimento, pode facilitar a adesão de S. aureus, além de promover a 

formação de biofilme in vitro (Chen et al., 2012; Walker & Horswill, 2012). 

A suplementação de meios com plasma em uma concentração entre 

10 a 25 % tem sido observada como a melhor condição para desenvolvimento 

de biofilmes (Chen et al., 2012; Bedran et al., 2013; Cardile et al., 2014). 
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Consistente a estes estudos, nosso trabalho utilizou uma suplementação de 

caldo triptona de soja contendo plasma em uma concentração de 12,5 %. 

O plasma apresentou diferença estatística em relação à 

suplementação padrão de 1 % de glicose, concordante com os resultados 

encontrados por Bedran et al. (2013) e Cardile et al. (2014), bem como 

proporcionou um aumento superior a 50 % dentre os fortes produtores de 

biofilme. Portanto, preconiza-se que a detecção laboratorial de biofilme em 

isolados clínicos seja realizada com a adição no meio de componentes da 

matriz do hospedeiro, tais como o plasma, conduzindo a resultados mais 

condizentes com a situação in vivo. 

Nos isolados de cateter venoso central, além do plasma, apenas a 

adição de 5 % de glicose e de glicose a 5 % com NaCl a 0,9 % no meio TSB na 

temperatura de 35 ºC apresentaram diferença estatística em relação à 1 % de 

glicose. O estudo de Agarwal & Jain (2011) demonstrou que isolados clínicos 

aumentam a produção de biofilme quando expostos a concentrações 

crescentes de glicose e cloreto de sódio, principalmente quando combinados, 

exercendo um efeito sinérgico. Outros estudos demonstram que a adição de 

0,2 % de glicose em caldo triptona de soja já é suficiente para induzir a 

formação de biofilme e que um aumento na concentração de glicose em até 1 

% aumenta a produção de biofilme significantemente (Knobloch et al., 2002; 

Seidl et al., 2008). 

A suplementação de 10 % de glicose e 0,9 % de cloreto de sódio 

para produção de biofilme nos isolados de CVC não apresentaram diferença 

estatística com relação à 1 % de glicose, corroborando os estudos de Rode et 
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al., (2007), Croes et al. (2009),  Cirkovic et al. (2006) e Pan et al. (2010). Croes 

et al. (2009) demonstraram que a presença de glicose reprime o sistema agr, 

por meio da diminuição do pH, e acarreta uma maior formação de biofilme em 

isolados clínicos quando em concentrações próximas às dos níveis sanguíneos 

(0,1 %). 

O’Neill et al. (2007) verificaram que isolados clínicos de S. aureus 

sensíveis à meticilina tinham maior propensão a formar biofilmes em meios 

suplementados apenas com cloreto de sódio, enquanto que isolados 

resistentes à meticilina eram capazes de produzir biofilme tanto em meios com 

glicose, quanto com NaCl. As adesinas presentes em um biofilme têm um 

papel mais relevante nos isolados sensíveis à meticilina do que nos resistentes, 

e tiveram sua expressão aumentada quando induzidas apenas pelo NaCl. Isto 

significa que uma concentração mais elevada de glicose pode não influenciar 

algumas cepas bacterianas, visto que o microrganismo utiliza rotas metabólicas 

alternativas, que conduzem à modulação de genes responsáveis pela formação 

de biofilme. 

Cirkovic et al. (2006) evidenciaram que concentrações mais 

elevadas de cloreto de sódio (acima de 5 %) não acarretam um aumento na 

produção de biofilme em Salmonella sp., pelo contrário, inibiam a formação. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Martinez (2011) em 

Pseudomonas aeruginosa e Stenotrophomonas maltophilia e por Pan et al. 

(2010) em L. monocytogenes a 37 ºC. 



62 
 

 
 

A presença de nutrientes no microambiente de um biofilme 

desempenha um papel importante na regulação do sistema sarA e na 

estimulação da produção de ácidos teicóicos e de componentes da PIA, uma 

adesina extracelular. Rachid et al. (2000) evidenciaram um aumento na 

produção de biofilme e da indução da expressão do lócus ica em S. aureus e S. 

epidermidis na presença de glicose e cloreto de sódio; todavia, Dobinsky et al. 

(2003) demonstraram que a glicose estimula a expressão do ica apenas 

durante a fase exponencial de crescimento bacteriano e que a produção da PIA 

é inibida pela presença de glicose durante a fase estacionária. Também, 

especula-se que o gene rbf esteja envolvido na regulação do biofilme durante a 

etapa de agregação em múltiplas camadas em resposta à presença de glicose 

e cloreto de sódio no meio, por meio da repressão do icaR, um regulador 

negativo do icaADBC (Lim et al., 2003; Rode et al., 2007; Seidl et al., 2008; 

Cue et al., 2009). 

Jackson et al. (2002) observaram que múltiplas espécie de 

Enterobacteriaceae reprimem a formação de biofilme na presença de glicose. 

Resultados similares foram documentados em microrganismos Gram-positivos, 

visto que Stanley et al. (2002) evidenciaram que a glicose inibia a agregação 

bacteriana em biofilmes em Bacillus subtilis pelo controle da proteína CcpA, 

indicando que a formação de biofilme é inibida pela presença de uma fonte de 

carbono metabolizável rapidamente. Kristich et al. (2004) demonstraram que a 

suplementação com glicose causa diminuição da produção de biofilme em E. 

faecalis, enquanto Baldassarri et al. (2001) e Pillai et al. (2004) evidenciaram o 

oposto. De acordo com estes autores, a glicose é responsável pela mediação 
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da expressão do sistema fsr em Enterococcus sp., análogo ao sistema quorum 

sensing agr em Staphylococcus sp. 

Divergências em relatos da literatura quanto à influência de 

suplementos na formação de biofilmes pode caracterizar um comportamento 

bastante individualizado de cada cepa com relação ao nutriente, o que significa 

que a ação de um composto possa ser bactéria-dependente, levando à 

modulação da expressão de certos genes em detrimento de outros. Portanto, 

torna-se necessário identificar se estas diferenças entre os isolados possam 

ser atribuídas a linhagens clonais distintas (O’Neill et al., 2008; Croes et al., 

2009; Choi et al., 2013). 

Com relação ao efeito da temperatura, a formação de biofilme em 

isolados de CVC foi significativa somente na temperatura de 35 ºC, em 

comparação às temperaturas de 25 ºC e 40 ºC, também suplementadas em um 

meio rico – TSB contendo 5 % de glicose e 0,9 % de cloreto de sódio. Esta 

condição foi a que melhor reproduziu as condições fisiológicas, portanto este 

resultado pode dever-se em decorrência da proximidade com a temperatura 

corporal humana de 36,5 ºC, em detrimento das demais temperaturas. 

Fitzpatrick et al. (2005) encontraram que temperaturas mais baixas (30 ºC, 

quando comparado com 37 ºC e 42 ºC) foram responsáveis pelo aumento da 

produção de biofilme em S. epidermidis, especulando que isto se deva pela 

temperatura da pele ser próxima de 33 ºC e indicando que os isolados eram 

contaminantes, possivelmente veiculados da pele de pacientes ou de 

profissionais da saúde. 
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Conforme Abdallah et al. (2014), o efeito da temperatura sobre a 

produção de biofilmes em S. aureus ainda não está totalmente elucidado. Choi 

et al. (2013) e Vazquez-Sanchez et al. (2013) observaram que a temperatura 

de 37 ºC levou ao desenvolvimento mais expressivo de biofilme do que a 25 

ºC, concordantes com nossos resultados. Entretanto, Pagedar et al. (2010) 

reportaram uma contagem celular elevada em biofilmes de S. aureus a 25 ºC, 

em contraste ao obtido em 37 ºC. Por outro lado, Meira et al. (2012) mostraram 

que não há um efeito claro na temperatura de incubação (7 ºC e 28 ºC) sobre a 

formação de biofilme em S. aureus. Estas discrepâncias podem refletir 

diferenças nas condições experimentais ou o efeito sinérgico da temperatura 

com outros fatores ambientais.  

Holá et al. (2006) demonstraram que o melhor desempenho de 

formação de biofilme em isolados clínicos de S. epidermidis foi em um meio 

rico nutricionalmente e na temperatura de 37 ºC, consistentes com nossos 

resultados, que obtiveram, de uma forma geral, maior performance de 

produção de biofilme a 35 ºC, com adição de plasma ou pela glicose 

combinada com NaCl. Rode et al. (2007) e Agarwal & Jain (2011) também 

evidenciaram o efeito sinérgico da glicose e cloreto de sódio sobre o aumento 

da formação de biofilme. 

Villanueva et al. (2010) observaram que a temperatura exerce seu 

efeito principalmente sobre a formação do biofilme, enquanto que a 

disponibilidade de nutrientes influencia mais sobre a biomassa bacteriana em 

um biofilme maduro. Isto significa que o binômio temperatura e acessibilidade 



65 
 

 
 

de nutrientes deve ser levado em consideração com relação à formação de 

biofilme. 

Os valores médios de densidade óptica a 450 nm dos isolados 

clínicos foram concordantes com os índices de formação de biofilme nas 

diversas suplementações e temperaturas. Os maiores valores de OD 

encontrados foram a 5 % de glicose (0,13), glicose e NaCl a 35 ºC (0,19) e 

plasma (0,23), correspondendo, portanto, aos grupos que obtiveram maior 

porcentagem de formação de biofilme, principalmente dentre os fortes 

formadores (14,71 %, 32,35 % e 52,94 %, respectivamente). 

Com relação aos isolados alimentares, comportamentos distintos 

foram observados nos isolados de carne de frango e morcilha quanto a 

diferentes suplementações e temperaturas. Os isolados provenientes de carne 

de frango foram, em sua maioria, fortes formadores de biofilme em todas as 

suplementações e temperaturas, enquanto que os de morcilha exibiram fraca 

ou moderada produção de biofilme. 

Os microrganismos procedentes de carne de frango não 

apresentaram diferença estatística entre os grupos, quando considerado o 

número de isolados classificados como não formador, fraco, moderado ou forte 

formador de biofilme em cada suplemento ou temperatura. Quando verificado o 

valor médio da densidade óptica, a suplementação com 0,9 % de NaCl e 12,5 

% de plasma foram os que formaram menor quantidade de biomassa 

bacteriana (0,29 e 0,45, respectivamente). Em contrapartida, um meio rico 

nutricionalmente (5 % de glicose e 0,9 % de cloreto de sódio) exerceu maior 
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efeito sobre a formação de biofilme, simultaneamente com a elevação da 

temperatura. 

Para os isolados de morcilha, apenas o plasma e a suplementação 

com glicose e NaCl a 25 ºC apresentaram diferença estatística, concordantes 

com as menores e maiores porcentagens de não formadores entre todos os 

grupos, respectivamente (7,14 % e 35,71 %). No que concerne ao valor médio 

da densidade óptica, análogo à carne de frango, a suplementação com 0,9 % 

de cloreto de sódio obteve a menor biomassa (0,075), entretanto, o plasma 

obteve a maior densidade média dentre todos os grupos (0,12). Equivalente 

aos isolados de morcilha, o aumento da temperatura resultou na elevação da 

biomassa bacteriana, bem como no número de fortes formadores. 

Há uma escassez de estudos a respeito da influência do plasma na 

formação de biofilmes em ECN. Os estafilococos provenientes de morcilha são 

todos negativos para a produção da enzima coagulase, que degrada o 

fibrinogênio em fibrina. Entretanto, especula-se que, mesmo sem a formação 

de fibrina, a superfície bacteriana consiga se aderir sobre outros componentes 

plasmáticos, como o próprio fibrinogênio. Benson et al. (1996) demonstraram 

que a afinidade por determinado componente plasmático é específica para 

cada isolado e, em seu estudo com S. epidermidis, a adição de fibrina 

acarretou uma menor formação de biofilme, ao atuar como barreira para 

adesão bacteriana. 

Alguns estudos demonstram que microrganismos são capazes de se 

aderirem e se fixarem em fibras de origem animal (Campbell et al, 1987; 
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Notermans & Kampelcher, 1984). Esta aderência resulta na ineficiência dos 

procedimentos de lavagem e remoção das células aderidas às carcaças 

(Giaouris et al., 2014; Zottola & Sasahara, 1994). Marino et al. (2011), 

encontraram em isolados de alimentos e em mãos de manipuladores a 

capacidade de formar biofilme em 92 % dos isolados. 

Rodrigues et al. (2011) avaliaram a formação de biofilme em S. 

aureus isolados de um abatedouro de aves no sul do Brasil e encontraram que 

todos os isolados foram capazes de produzir biofilme. Este trabalho foi 

concordante com o alto percentual de formadores de biofilmes encontrados em 

nosso estudo de Staphylococcus sp. provenientes de carne de frango.   

Os comportamentos divergentes das diferentes concentrações de 

glicose e cloreto de sódio em ambos os tipos de alimentos podem refletir 

características bactéria-dependentes, de qualquer forma, não houve diferença 

estatística. A morcilha apresenta teor de carboidratos próximo de 1 % (Brasil, 

2001) e o frango não possui carboidratos, logo, hipotetiza-se que o aumento da 

concentração de glicose não aumentou a formação de biofilme porque não 

representava a quantidade de substrato que os microrganismos encontravam 

no alimento.  

Com relação à influência da temperatura, nossos resultados foram 

similares aos encontrados por Marinho et al. (2013), que evidenciaram que 

Enterococcus sp. isolados de alimentos foram capazes de formar biofilme, 

principalmente na temperatura de 37 ºC. Os Staphylococcus sp. apresentam 

temperatura ideal de crescimento próximo a 35 ºC e, portanto, esta 
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temperatura favorece o aumento da biomassa bacteriana, que resulta numa 

maior sedimentação e adesão a superfícies. 

Entretanto, os isolados obtiveram maior produção de biofilme na 

maior temperatura testada, de 40 ºC, que ainda se enquadra na faixa ótima de 

crescimento. Marinho et al. (2013) avaliaram a capacidade de formação de 

biofilme a 45 ºC, que, tanto para Enterococcus sp., quanto para 

Staphylococcus sp., é a temperatura máxima limite de crescimento, de uma 

forma geral. Acredita-se que altas temperaturas levam a modificações no perfil 

de ácidos graxos na membrana, influenciando na fluidez e tornando-a menos 

resiliente, todavia os mecanismos pelo qual isto leva à maior formação de 

biofilme ainda não estão completamente elucidados (Fisher & Phillips, 2009). 

Padegar et al. (2010), contudo, demonstraram que isolados de S. 

aureus foram capazes de formar biofilme em indústrias leiteiras principalmente 

na temperatura de 25 ºC, especialmente quando suplementado com leite 

desnatado, o que indica que a correta detecção de biofilme preconiza que se 

aproxime o máximo possível das condições ambientais encontradas. 

A temperatura de 25 ºC foi alvo de análise em decorrência de ser 

uma temperatura comumente encontrada em serviços de alimentação. 

Malheiros et al. (2010) e Souza et al. (2014) notaram maior quantidade de 

biomassa bacteriana nesta temperatura, que foi a mais elevada dentre as 

verificadas. Concordantes com nossos resultados em isolados alimentares, o 

aumento da temperatura causa maior produção de biofilme. 
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Outro ponto importante a ser considerado é em relação ao meio de 

cultivo utilizado e o tempo de incubação empregado, uma vez que nosso 

estudo utilizou caldo triptona de soja e tempo de incubação de 18 horas em 

todos os testes de formação de biofilme. Nyenje et al. (2013) avaliaram a 

produção de biofilme em isolados alimentares de Enterobacter cloacae 

utilizando TSB e BHI e sob diferentes tempos de incubação e temperatura. Os 

autores encontraram que longos tempos de incubação e altas temperaturas 

influenciam na formação de biofilme, sugerindo que esta elevada produção se 

deva ao crescimento rápido do microrganismo em temperaturas mais altas. 

Não houve diferença estatística quanto ao uso de TSB ou BHI, todavia o BHI 

apresentou porcentagens de formação de biofilme ligeiramente superiores. 

De modo distinto das infecções relacionadas com dispositivos 

médicos, os microrganismos causadores de intoxicações veiculadas por 

alimentos são expostos a grandes variações de nutrientes, temperaturas e 

superfícies em contato com alimentos durante processamento, estocagem e 

transporte em indústrias alimentícias. Uma série de circustâncias nas 

indústrias, tais como o contato periódico com líquidos e sólidos alimentares, 

proporciona um microambiente favorável para a interação célula a célula e 

célula com superfície, resultando na formação de biofilme mesmo após 

processamentos térmicos ou sanitização (Jorgensen et al., 2005; Byun et al., 

2007). 
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5.2 Diversidade genética entre os ECN isolados de morcilha 

Apenas os isolados provenientes de morcilha foram avaliados 

quanto à diversidade genética, uma vez que os microrganismos dos demais 

grupos já foram testados por estes métodos (Pinto, 2014). As análises 

moleculares dos quarenta e dois Staphylococcus sp. isolados de morcilha pelo 

RAPD-PCR e rep-PCR apresentaram resultados distintos, sendo que o RAPD-

PCR gerou apenas oito clones, enquanto que o rep-PCR, doze. Discordâncias 

foram encontradas com relação aos clones, pois muitos isolados pertencentes 

a um grupo por um método, não estiveram no mesmo grupo pela outra 

metodologia. 

Seis isolados pertencentes ao clone D pelo RAPD-PCR foram 

análogos ao clone F pelo rep-PCR e quatro isolados relativos ao clone F pelo 

RAPD-PCR foram correspondentes ao clone L pelo rep-PCR. Quatro isolados 

pertencentes aos clones A e quatro do clone B pelo RAPD-PCR foram 

semelhantes aos clones A pelo rep-PCR. Isto significa que o RAPD-PCR 

distinguiu os isolados de forma mais precisa e pormenorizada, a despeito de ter 

obtido um número menor de clones. Dezesseis isolados (38,09 %) não 

estabeleceram relação entre os métodos. 

Com relação aos grupos, o ponto de corte foi de 75 % e 69 % de 

similaridade para o RAPD-PCR e rep-PCR, respectivamente, e gerou cinco 

grupos em cada método. O RAPD-PCR foi mais discriminativo, uma vez que 2, 

3, 1, 1 e 1 clones pertenceram aos grupos I, II, III, IV e V, respectivamente, 

enquanto que 7 clones relacionaram-se ao grupo I no rep-PCR, por exemplo. 
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O RAPD-PCR segregou mais rigorosamente os isolados 

procedentes de morcilha em branca ou preta do que o rep-PCR. Pelo RAPD-

PCR, dos oito grupos clonais, 3 foram compostos apenas por isolados de 

morcilha branca, enquanto 2 compreenderam apenas isolados de morcilha 

preta. Em contrapartida, no rep-PCR, dos doze grupos clonais, apenas um foi 

composto somente por morcilhas brancas, além daqueles isolados que 

apresentaram perfil clonal único. A inclusão de morcilhas pretas e brancas no 

mesmo perfil clonal pode ser um indicativo de um mesmo manipulador na 

preparação deste alimento ou a existência de um clone bem adaptado às 

condições de preparação deste alimento. Além disso, pode ser um indicativo de 

possível contaminação na distribuição, pós cocção. 

Não houve associação bem definida entre os perfis gerados pelos 

dois métodos, resultado este compatível com os de Idil & Aksöz (2013), que 

apresentaram um índice discriminatório do RAPD-PCR superior ao rep-PCR. 

Iacumin et al. (2006) avaliaram 249 isolados de S. xylosus de embutidos 

fermentados e observaram resultados discrepantes entre os dois métodos 

moleculares. 

Similar ao encontrado em nosso estudo, Ruaro et al. (2013) não 

obtiveram um resultado uniforme com relação a isolados pertencentes a uma  

mesma espécie de Staphylococcus sp. estarem inseridos em um mesmo perfil 

clonal. O autor analisou apenas pelo método RAPD-PCR, utilizando a 

combinação de dois oligonucleotídios iniciadores: M13 e D11344, em 

acréscimo ao sequenciamento da região V1-V3 do DNA ribossomal 16S. Foi 
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encontrado um alto índice de diversidade microbiana entre os isolados, em 

concordância ao nosso estudo. 

A ausência de detecção de fragmentos de DNA no RAPD-PCR com 

o oligonucleotídeo iniciador M13 nos 42 ECN isolados de morcilha foi 

considerada como resultado após uma série de testes sob diferentes 

condições, tais como diversas concentrações de cloreto de magnésio, várias 

temperaturas de anelamento, quantidades distintas de DNA, entre outros. Além 

do mais, foram também utilizados controles positivos. Portanto, essa região 

randômica contemplada pelo oligonucleotídeo iniciador M13 não esteve 

presente nos isolados avaliados por esse estudo, divergente dos resultados 

encontrados por Ruaro et al. (2013), que obteve perfis de fragmentos de DNA 

com o mesmo oligonucleotídeo iniciador em ECN obtidos de leite cru e queijo.  

Os métodos moleculares utilizados neste estudo foram selecionados 

por fornecerem a caracterização do isolado baseado em diferentes princípios. 

O RAPD-PCR faz uso de um oligonucleotídeo iniciador randômico capaz de 

anelar em várias posições do genoma, permitindo assim a amplificação de 

sequências aleatórias. O rep-PCR é capaz de produzir perfis relacionados à 

presença de elementos repetitivos dentro do genoma relacionado. Por isto, 

divergências nos resultados são esperadas em decorrência do anelamento 

poder ocorrer em diferentes regiões e gerar produtos de PCR de tamanhos 

distintos. 

Embora se reconheçam as limitações do RAPD-PCR e rep-PCR 

frente a outras metodologias, tais como MLST e a padrão-ouro PFGE, que 

permitem diferenciar cepas com perfil de bandas idêntico nas duas primeiras 
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técnicas (Deplano et al., 2000; Santos et al., 2001; Goerke et al., 2005; Church 

et al., 2011), a comparação dos isolados de Staphylococcus sp. provenientes 

de morcilha por meio da tipagem molecular pelos métodos RAPD-PCR e rep-

PCR mostrou-se útil, rápida, simples e barata para uma avaliação preliminar 

dos isolados relacionados geneticamente. 

5.3 Análise da atividade das proteases e lipases nos ECN 

As atividades proteolítica e lipolítica são importantes para o 

desenvolvimento do sabor e aroma de carnes e queijos e esta função está 

prioriamente relacionada a determinadas espécies de Staphylococcus sp., tais 

como, S. xylosus, S. carnosus e S. equorum, que podem ser empregadas 

como culturas starter (Citak et al., 2005; Ruaro et al., 2013). Todavia, as 

enzimas proteases e lipases também podem ser consideradas fatores de 

virulência produzidos por Staphylococcus sp., além de serem capazes de 

causar deterioração de alimentos e, consequentemente, diminuir a vida de 

prateleira dos mesmos. 

Há uma escassez de estudos a respeito das atividades proteolítica e 

lipolítica em ECN isolados de morcilha. Dos quarenta e dois isolados 

provenientes de morcilha, encontramos alta prevalência de produção de lipases 

(57,14 %), em comparação com a produção de proteases (28,57 %). Nove 

isolados foram positivos para a expressão de ambas as enzimas. Nossos 

resultados estão de acordo com os encontrados por Parkash et al. (2007), que 

demonstraram um índice superior de produção de lipases, em relação às 

proteases, em isolados de S. aureus de leite cru; e de Ruaro et al. (2013), que 

avaliaram 77 isolados de ECN obtidos de leite cru e queijo e observaram que 
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15,6 % produziram proteases e 39 % expressaram lipases. Uma hipótese para 

produção superior de lipases, em detrimento das proteases, em morcilha, é em 

decorrência de sua composição nutricional, visto que há maior quantidade de 

lipídios (32 %), do que de proteínas (15 %) (Guerreiro, 2012). 

Cinco isolados não foram capazes de crescer em ágar Skim Milk e 

seis em ágar tributirina, o que indica que outros meios de cultura 

suplementados com substâncias protéicas e lipídicas poderiam ser utilizados 

para verificar a prevalência de proteases e lipases. Ruaro et al. (2013) 

obtiveram nove isolados incapazes de crescer em ágar Skim Milk. 

Em um estudo conduzido por Gundogan et al. (2013), 80 % dos 

isolados de S. aureus obtidos de frango, carne, leite e outras fontes de 

alimentos, mostraram atividade proteolítica. Além disso, em seu estudo, 45 % 

dos isolados apresentaram atividade lipolítica. Gundogan & Devren (2010) 

observaram que 96,2 %, 89,1 % e 75 % de isolados de S. aureus provenientes 

de amostras de carne, almôndega e frango, respectivamente, apresentaram 

atividade proteolítica a 20 ºC. No mesmo estudo, poucos isolados obtidos de 

frango exibiram atividade lipolítica (22,8 %). Iacumin et al. (2006) evidenciaram 

baixo índice de atividade lipolítica e 100 % de atividade proteolítica em isolados 

de S. xylosus obtidos de embutidos fermentados. 

Takeuchi et al. (1999) e Saising et al. (2012) reportaram que os 

microrganismos positivos para produção de proteases eram frequentemente 

relacionados com frangos com dermatite necrótica e humanos com lesões 

acnéicas. 
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5.4 Capacidade de ECN de inibir outras bactérias 

Nenhum isolado, dentre os quarenta e dois ECN provenientes de 

morcilha, apresentou atividade antimicrobiana contra os microrganismos B. 

cereus, E. faecalis e L. monocytogenes, consistente com os resultados 

encontrados por Ruaro et al. (2013), que testaram 77 ECN provenientes de 

leite cru e queijo contra o indicador S. aureus. 

O ensaio de dupla camada é uma metodologia de seleção e mais 

avaliações poderiam ser realizadas para comprovar a existência de peptídios 

antimicrobianos produzidos por Staphylococcus sp., inclusive testando contra 

outros microrganismos. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O uso de suplementos influencia na formação de biofilmes 

microbianos. Em isolados clínicos de cateter venoso central, a adição de 

plasma à temperatura de 35 ºC, conduziu a um aumento na produção de 

biofilmes, indicando que estas condições in vitro simulam a conjuntura in vivo. 

Os isolados alimentares apresentaram comportamentos distintos 

quanto à formação de biofilme, uma vez que a maioria das cepas provenientes 

de carne de frango foi forte produtora, enquanto que as de morcilha 

expressaram mais fracamente. 

A elevação da temperatura e a combinação de glicose com o cloreto 

de sódio demonstraram um efeito sinérgico sobre o aumento da formação de 

biofilme em Staphylococcus sp. isolados de ambos os tipos de alimentos – 

frango e morcilha. 

O desempenho divergente de alguns suplementos na formação de 

biofilmes nos isolados clínicos e alimentares pode representar um 

comportamento bastante individualizado de cada cepa com relação ao 

nutriente, o que significa que a ação de um composto possa ser bactéria-

dependente, levando à modulação da expressão de certos genes em 

detrimento de outros. 

A tipagem molecular pelos métodos de RAPD-PCR e rep-PCR exibiu 

um alto índice de diversidade entre os isolados. Não foi possível determinar 
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uma correlação entre as metodologias, sendo que a técnica de RAPD-PCR foi 

mais discriminativa do que o rep-PCR.  

A maioria dos isolados de morcilha apresentou atividade lipolítica, 

enquanto que apenas uma pequena parcela exibiu atividade proteolítica. 

Nenhum isolado apresentou atividade antimicrobiana contra 

indicadores relevantes em uma indústria de alimentos. 
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7 PERSPECTIVAS 

 

Aumentar a amostragem dos isolados de alimentos e clínicos, de 

maneira a obter resultados mais representativos. 

 

Avaliar a influência de outros parâmetros na formação de biofilme, 

tais como, utilizar outros meios de cultura, como o BHI, diferentes tempos de 

incubação e outros suplementos, de modo a mimetizar o ambiente de origem. 

 

Comparar os resultados fenotípicos de produção de biofilme com a 

expressão de genes correlacionados com a formação de biofilme. 

 

Testar outras metodologias de tipagem molecular, bem como a 

combinação de mais de um oligonucleotídeo iniciador na mesma metodologia. 

 

Estabelecer uma correlação entre a produção de biofilme e o perfil 

de linhagem clonal. 

 

Avaliar a expressão das proteases e lipases em meios de 

crescimento contendo diferentes substâncias proteicas e lipídicas. 
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Analisar a capacidade dos isolados em inibir outros microrganismos 

indicadores relevantes em uma indústria de alimentos, bem como empregar 

outras metodologias de detecção. 
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