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Resumo 

Pseudomonas sp. é um patógeno oportunista de importância clínica que apresenta a 

formação de biofilmes como um importante fator de virulência e persistência a 

desinfecção e tratamento a antimicrobianos.  Estudos com outros gêneros bacterianos 

demonstraram que a presença de glicose no meio pode favorecer a formação de 

biofilmes. Este estudo visou determinar se a presença de diferentes concentrações de 

glicose interfere na capacidade de formação de biofilmes em isolados do gênero 

Pseudomonas sp. O estudo compreendeu 45 cepas bacterianas de P. aeruginosa e 37 

cepas pertencentes a outras espécies do gênero. Para o teste de capacidade de 

formação de biofilmes, suspensões bacterianas foram colocadas em placas de 96 poços 

na presença de diferentes concentrações de glicose (0, 1 e 2,5%) e incubadas por 24 

horas seguidas de lavagem, fixação com metanol e coloração dos poços com cristal 

violeta. A leitura foi realizada em espectrofotômetro (570 nm). Foi visto que as cepas de 

P. aeruginosa apresentaram uma habilidade maior em formar biofilmes, uma vez que 

11% destes isolados não conseguiram formar biofilmes em alguma das concentrações 

de glicose, contra 36% dos isolados das demais espécies do gênero. Entretanto, não 

houve diferença significativa entre as concentrações de glicose para nenhum dos dois 

grupos.  Desta maneira, pode-se concluir que existe uma habilidade maior das cepas 

de P. aeruginosa em estruturar biofilmes em relação as demais espécies deste gênero, 

mas a glicose não aumentou a eficiência da formação do biofilme. 
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