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RESUMO 

 

O tratamento de hemodiálise é uma opção terapêutica para pacientes com 

insuficiência renal aguda ou crônica, onde soluções eletrolíticas concentradas (ácida 

e básica) são diluídas com água para compor o dialisato que deve ser ainda 

adicionado de glicose. Este fluído entra em contato com o sangue do paciente, por 

meio de uma máquina, para retirada dos metabólitos que se acumularam em 

detrimento da função renal. Entretanto, complicações adversas ao tratamento 

dialítico, tais como infecções, têm contribuído para o aumento da taxa de 

morbimortalidade nessa população. Biofilmes são comunidades microbianas 

embebidas por material polimérico extracelular secretado pelos próprios organismos, 

onde a proximidade entre as bactérias possibilita as trocas de material genético, 

incluindo a transferência de genes de resistência aos antimicrobianos e processos 

de desinfecção. Assim, este estudo propôs avaliar a capacidade de formação de 

biofilme pela bactéria Pseudomonas aeruginosa em fluidos utilizados em 

hemodiálise (solução básica, ácida, dialisato e dialisato com glicose) e em meio de 

cultura (Luria Bertani) padronizado. Foram utilizadas cepas provenientes de circuito 

hídrico de um serviço de hemodiálise hospitalar para indução de formação de 

biofilme em microplacas, sendo que a metodologia de descoloração do cristal violeta 

determinou a biomassa dos biofilmes. Após 24 horas a 37ºC, em todos os ensaios 

os biofilmes formaram mais biomassa no meio de cultura. Entretanto, para P. 

aeruginosa, a solução ácida tanto em aerobiose quanto em microaerofilia, foi o fluído 

de diálise que mais propiciou o crescimento dos biofilmes. Desta maneira, esse 

estudo pode colaborar com informações e conhecimentos a respeito da 

contaminação bacteriana na forma de biofilmes no ambiente dialítico, alertando para 

a inclusão destes nas padronizações para fluidos utilizados em Serviços de diálise 

pelos órgãos regulatórios, desde que, atualmente, essas são focadas apenas em 

bactérias na forma livre de crescimento. 

 

Palavras-chave: biofilmes bacterianos, hemodiálise, Pseudomonas aeruginosa, 

contaminação microbiana. 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

No Brasil, os índices de morbimortalidades por doenças infecciosas vêm 

decaindo nos últimos anos; ao contrário, as doenças crônicas obtiveram um 

aumento progressivo. Tal fato pode ser evidenciado, por exemplo, pelo número de 

pacientes renais crônicos, que segundo o censo da Sociedade Brasileira de 

Nefrologia totalizou 112.004 pessoas no ano de 2014 (1,2). 

A doença renal crônica (DRC) designa-se em condições onde há perda da 

função renal, gerando um acúmulo de produtos de degradação metabólica no 

sangue. As patologias e condições mais comuns que influenciam a DRC são 

diabetes, hipertensão arterial, infecções e inflamações nos rins e uso de substâncias 

químicas tóxicas. Os pacientes são expostos semanalmente a centenas de litros de 

água de diálise mediante a circulação extracorpórea. Desta maneira, entre os fatores 

de riscos locais e sistêmicos para o tratamento dialítico, destacam-se as infecções 

associadas à água utilizada e ao cateter, o que corresponde a um valor de 20% 

quando comparado a todas as demais complicações de acesso vascular (3,4). 

As bactérias mais frequentemente encontradas em água de hemodiálise são 

Gram-negativas, em torno de 90%, com franco predomínio da espécie 

Pseudomonas aeruginosa, possui forma de bacilo, aeróbia facultativa e gram-

negativa, por este fato podem se multiplicar muito rapidamente, mesmo em água 

previamente esterilizada, alcançando altas concentrações (>100.000 colônias/mL) 

em menos de 48 horas. Em função do diâmetro dos poros das membranas de 

diálise, é possível a passagem de toxinas liberadas pelos biofilmes. (5,6). 

A relação de contaminação por P. aeruginosa na hemodiálise se deve por 

falhas na integridade da membrana, na utilização de água contaminada no 

reprocessamento dos dialisadores, ou por meio do cateter utilizado. (7,8) 

Por outro lado, moléculas de oxigênio podem interferir no crescimento 

bacteriano. Isso ocorre por conta da sensibilidade aos radicais superóxidos ou 

peróxidos, que são produzidos na presença de oxigênio. Além disso, é conhecido 

que o aumento da salinidade diminui a solubilidade do O2 na água e, que o aumento 

da matéria orgânica resulta na maior taxa de respiração de micro-organismos, dando 

origem à elevação das quantidades de CO2. Desta maneira, crescimento de 

biofilmes no dialisato, implicaria em redução na disponibilidade de oxigenação e 

aumento na quantidade de CO2 (9,10). 

 



OBJETIVO 

Diante do exposto, o presente estudo teve como finalidade avaliar a 

capacidade de formação de biofilme pela bactéria P. aeruginosa utilizando-se como 

meio nutriente as soluções eletrolíticas que compõem o dialisato (ácida e básica), o 

próprio dialisato, o dialisato adicionado de glicose e meio de cultura padronizado 

(caldo Luria Bertani), em condições de aerobiose e microaerofilia. A escolha da 

condição de microaerofilia se deve pelo fato das tubulações existentes no tratamento 

de hemodiálise, onde existe uma baixa oxigenação nestes locais. 

 

METODOLOGIA  

Os biofilmes foram induzidos em microplacas, utilizando-se o dialisato e as soluções 

(ácida e básica) que o constituem como meio nutriente. A composição e a concentração das 

substâncias químicas que compõem tais soluções estão descritas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Composição química dos fluidos de diálise. 

 

Substâncias Químicas 

Solução Básica (pH 7.5 a 8.2) 

Concentração ionica (mEq/L) Quantidade em g/L 

NaCl 20 23.6 

NaHCO3 39 65.9 

H2O  QS 1L 

 

 Solução Ácida (pH 1.7 a 2.6) 

NaCl 80 172.20 

KCl 02 5.50 

CaCl2.2H2O 2.5 8.00 

MgCl2.2H2O 1.0 3.72 

H2O  QS 1L 

 

 

O dialisato é preparado pelas máquinas de diálise, as quais misturam essas soluções 

em proporção de: 49 mL da solução básica: 27 mL da solução ácida: 924 mL de água, no 

momento da diálise. Para a prevenção de hipoglicemia durante as sessões dialíticas, 

preconiza-se o acréscimo de glicose ao dialisato na concentração de 90 mg/dL (11). A 

metodologia de descoloração do cristal violeta determinou a biomassa dos biofilmes 

 

 

 

 



DESENVOLVIMENTO 

 

MICRO-ORGANISMOS 

A bactéria utilizada no estudo foi previamente recuperada do acervo do 

laboratório de pesquisa em microbiologia aplicada (LaPeMA), na Universidade de 

Franca, onde estava criopreservada a 80ºC negativos em solução de glicerol a 80%, 

a qual foi coletada a partir de cinco pontos do circuito hídrico de um Serviço de 

hemodiálise hospitalar. Os organismos se constituíram de 34 cepas de P. 

aeruginosa, as quais foram previamente identificadas pelo sistema comercial BD 

BBL CRYSTAL (Franklin Lakes, New Jersey, USA). Além disso, foram incluídas 

cepas-referência como Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027. (12). 

 

ENSAIOS DE FORMAÇÃO DE BIOFILME EM MICROPLACAS 

Os biofilmes foram formados a partir de culturas da bactéria citada, repicada 

por 18-24h em ágar BHI. A seguir, o inóculo foi padronizado em caldo Luria Bertani 

(LB) e as demais soluções de diálise (ácida, básica, dialisato e dialisato com glicose) 

à concentração celular equivalente ao padrão 0,5 da escala de McFarland (108 

células/mL). Uma alíquota de 200 µL foi inoculada em poços de placas de 

microtitulação e incubadas por 24h a 36 ± 1ºC. Para biofilmes avaliados em 

microaerofilia, 200 µL da suspensão bacteriana (108 células/mL) foi inoculada nos 

poços das placas de microtitulação e incubados em jarra GasPak (Becton Dickinson 

and Company, Franklin Lakes, NJ) com geradores de microaerofilia, a 37 ºC por 24h.  

 

ENSAIO DO CRISTAL VIOLETA 

Após crescimento dos biofilmes a 37°C por 24 h, esses foram lavados 

gentilmente com água destilada por três vezes para remoção das células não 

aderentes. A seguir, os biofilmes foram secos ao ar em fluxo laminar, corados com 

cristal violeta a 1% por 10 minutos. Os biofilmes corados foram novamente lavados 

com água destilada para remoção do excesso do corante e acrescidos de 200 uL de 

etanol para dissolução do cristal violeta. A quantificação da biomassa dos biofilmes 

foi realizada por medida da densidade ótica (D.O.) à 570 nm. As cepas com D.O. 

mais baixa ou igual a 0,120 (três desvios padrão (0,023) acima da D.O. média 

(0,050) de um poço da microplaca limpa) não foram consideradas como formadoras 

de biofilme.  



 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados foram analisados usando-se análise paramétrica de variância 

(ANOVA) seguida pelo teste post hoc de Bonferroni, realizadas com o auxílio do 

programa Graph Pad Prisma 5 (La Jolla, CA, EUA). O nível de significância foi 

estabelecido em 5% (p <0,05). 

 

RESULTADOS 

As 34 cepas de P. aeruginosa foram incubadas por 24 horas a 37ºC, sendo os 

resultados mostrados nas Fig. 1 e 2. Constatou-se maior crescimento no meio Luria Bertani 

para 88,2% das cepas quando comparadas ao crescimento obtido na solução básica, p 

<0,001 a p <0,05) e dialisato (p <0,001 a p <0,05). Comparada com a solução ácida, os 

resultados foram significantemente melhores para 76,47% das cepas, e, com o dialisato 

acrescido de glicose, 82,35% das cepas (p < 0,001 e p < 0,05) formaram mais biomassa no 

meio de cultura. Quando analisadas sob a condição de microaerofilia, o meio de cultura 

mostrou-se favorecedor para 82,35%; 70,58%; 85,29% e 88,23% das cepas em relação ao 

crescimento obtido nas soluções básica, ácida, dialisato e dialisato com glicose, 

respectivamente. Desta maneira, a solução ácida tanto em anaerobiose quanto em 

microaerofilia, foi o fluído de diálise que mais propiciou o crescimento dos biofilmes de P. 

aeruginosa. Entretanto, não houve diferença significativa no crescimento nos diversos 

fluidos quando se comparou aerobiose e microaerofilia. 

 

 

Figura 1 – Quantificação da biomassa dos biofilmes formados pelas cepas de P. aeruginosa em 
aerobiose nas soluções ácida, básica, dialisato, dialisato com glicose e meio de cultura. 

 
 
 



 
 

Figura 2 – Quantificação da biomassa dos biofilmes formados pelas cepas de P. aeruginosa 
em microaerofilia nas soluções ácida, básica, dialisato, dialisato com glicose e meio de cultura. 
 

 

Relativamente, aos biofilmes de P. aeruginosa, os dados foram concordantes 

com os resultados de Folsom et al. (13) que relataram que a limitação de oxigênio 

impôs uma baixa atividade metabólica nas células que constituíam os biofilmes, o 

que resultou em baixa taxa de crescimento das mesmas. Além disso, sob tensão de 

oxigênio, esse organismo emprega diferentes tipos de fermentação para produção 

de energia, o que permite a sobrevivência de microcolônias de P. aeruginosa no 

interior de biofilmes por longos períodos (14,15). Também é conhecido que P. 

aeruginosa, sob condições aeróbicas, respira oxidativamente utilizando-se de 

múltiplas oxidases terminais (16). 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A bactéria testada foi capaz de formar biofilme em todas as soluções de 

diálise tanto em aerobiose como em microaerofilia. Embora os órgãos regulatórios 

estabeleçam padronizações para controle de infecções na forma livre de 

crescimento dos organismos, tais medidas não são necessariamente aplicáveis aos 

biofilmes desde que suas características metabólicas e comportamentais diferem 

amplamente dos organismos de vida livre, além disso, a espécie estudada é de 

extrema importância, pelo fato de propiciar um elevado número de contaminação da 

água utilizada em hemodiálise. Desta maneira, esse estudo pode alertar para a 

necessidade de inclusão de biofilmes nas padronizações, contribuindo para o 



desenvolvimento de ações de vigilância da qualidade em Unidades de hemodiálise, 

garantindo ao paciente, maior eficiência e segurança durante o tratamento. Ações 

inerentes à vigilância pressupõem, além da garantia da qualidade de produtos, dos 

processos produtivos e do ambiente, a avaliação frequente e continuada de 

aspectos diversos, objetivando a identificação de riscos potenciais à saúde humana, 

desencadeando ações corretivas e preventivas com o intuito de promover a saúde 

da população. Além disso, este estudo destaca-se por ser pioneirismo ao avaliar a 

formação de biofilme pela bactéria P. aeruginosa em fluidos de diálise. 
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