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1. RESUMO 

          Micro-organismos podem formar biofilmes - conglomerados aderidos à 

superfície, embebidos por matriz constituída de substâncias exopoliméricas - 

conferindo alta proteção aos mesmos, incluindo a resistência à antimicrobianos. No 

ambiente médico-hospitalar, os dispositivos médicos como por exemplo, os 

equipamentos de hemodiálise, são tidos como fontes de biofilmes microbianos. A 

hemodiálise é terapia onde uma maquinaria exerce a função do rim, ao entrar em 

contato com o sangue de pacientes por meio de membrana semipermeável. Neste 

estudo, avaliou-se a habilidade de Aspergillus ssp (18 cepas) formar biofilme em 

soluções com diferentes amplitudes de pH, utilizadas em hemodiálise, 

parametrizando-se ao meio de cultura. Os biofilmes formados em microplacas, 

cultivados a 30 °C 72h, em aerobiose ou em microaerofilia, foram quantificados pela 

metodologia de descoloração do cristal violeta. Todos as cepas de Aspergillus 

formaram biofilme nas condições testadas. Ao se comparar os resultados das 

biomassas em aerobiose e microaerofilia, verificou-se que no dialisato (1,04 ± 0,06 e 

1,05 ± 0,03, respectivamente) e na solução ácida (1,17 ± 0,05, em ambos os casos), 

as mesmas foram equitativas enquanto que na solução básica, em microaerofilia (1,20 

± 0,03) foi ligeiramente superior à biomassa obtida em aerobiose (1,12 ± 0,04). 

Conjuntamente, os resultados mostraram que dentre os fluídos de diálise, a solução 

ácida propiciou maior formação de biomassa para os biofilmes de Aspergillus em 

aerobiose e, a solução básica, melhorou a formação de biofilme quando em condição 

de microaerofilia. O estudo espera contribuir para a formulação de novas estratégias 

para monitorar a formação de biofilme e ampliar os conhecimentos associados aos 

biofilmes no ambiente dialítico. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Muitos organismos como bactérias e fungos podem aderir às superfícies 

bióticas e/ou abióticas e se multiplicarem, envoltos por uma substância mucilaginosa 

secretada por eles mesmos, denominados, então, biofilmes (ADAIR et al., 2002; 

SMITH et al., 2008). 

No ambiente hospitalar, organismos na forma de biofilme podem colonizar 

equipamentos médicos tais como tubos endotraqueais, equipamentos de hemodiálise, 

endoscópios, cateter venoso central, próteses cardíacas e outros (DONLAN et al., 
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2002), levando os pacientes às reações pirogênicas (consequente à liberação de 

endotoxinas) ou à quadros infecciosos (OIE et al., 2003; BLOB et al., 2004). 

Embora as bactérias sejam majoritariamente associadas aos biofilmes 

nosocomiais, fungos leveduriformes ou filamentosos têm sido também encontrados. 

Relativamente aos equipamentos e linhas de hemodiálise, leveduras do gênero 

Candida e fungos dos gêneros Aspergillus, Fusarium e Penicillium foram relatados em 

estudos anteriores (Lilian Montanari, Varo et al, Pires-Gonçalves et al. 2008). 

Exposições aos esporos de Aspergillus podem levar à colonização, a 

manifestações alérgicas ou a infecção invasiva dependendo de fatores relacionados 

ao hospedeiro como a imunossupressão. A. fumigatus é a espécie mais 

frequentemente associada à infecção nosocomial, embora outras espécies também 

tenham sido isoladas de pacientes com infecção invasiva (Alangaden, 2011). 

Devido à alta patogenicidade dos organismos na forma de biofilme, sua 

remoção e prevenção em superfícies de dispositivos e equipamentos médicos 

constituem um grande desafio para a saúde pública.  

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade de formação de biofilme por 

fungos do gênero Aspergillus em amplitude de pH variando de 1,7 a 8,2 e diferentes 

condições de oxigenação (microaerofilia e aerobiose). 

 

4. METODOLOGIA 

Todos os isolados de Aspergillus ssp (18) utilizadas no estudo estavam 

estocadas à -80 ºC e fazem parte do acervo de coleções de culturas da Universidade 

de Franca, sendo previamente isolados a partir de cinco pontos do circuito hídrico e 

máquinas de hemodiálise de um Serviço de hemodiálise hospitalar. As cepas foram 

identificadas pela metodologia convencional cultivando-se os mesmos em ágar batata 

para observação das microestruturas (LARONE, 1995; LACAZ et al., 1998). Os 

biofilmes foram formados em placas de microtitulação (96 poços) em diferentes 

soluções utilizadas em hemodiálise: a) concentrado ácido (solução ácida): amplitude 

de pH variando de 1,7 a 2,6; b) solução de carbonato (básica): pH entre 7,5 a 8,2; c) 

dialisato: pH 7,2 -7,4; d) dialisato com 0,9 g/L: pH 7,2 -7,4. Biofilmes formados em 

meio de cultura padronizado (RPMI 1640) foram utilizados para parametrização. 
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Todos os biofilmes foram desenvolvidos tanto em aerobiose como em microaerofilia 

(jarra Gaspak) e quantificados pela metodologia de cristal violeta.  

 

5. RESULTADOS  

           Na Fig.1, estão mostrados os resultados obtidos para os biofilmes de isolados 

de Aspergillus em diferentes pH em aerobiose. De maneira geral, a biomassa dos 

biofilmes de Aspergillus formados em RPMI foi significativamente maior do que a 

biomassa formada nas soluções ácida ou básica e no dialisato (p<0,0001, *). Para 

33% (6/18) dos isolados, o crescimento no dialisato (pH neutro) ou nas soluções ácida 

e básica foi equitativo. No entanto, 17% (3/18) dos isolados formaram mais biomassa 

na solução ácida (p<0,001, A*) e 17% (3/18) formaram mais biomassa na solução 

básica (p<0,001, B*). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Quantificação da biomassa dos biofilmes de Aspergillus cultivados nas diferentes 

soluções, em condição de aerobiose. Os resultados foram expressos em média e desvio 

padrão, sendo os experimentos realizados em três ocasiões diferentes.  

 

Na Fig. 2, estão mostrados os resultados obtidos para os isolados de 

Aspergillus em condição de microaerofilia. Quando se comparou RPMI, solução ácida, 

básica e dialisato, a biomassa formada nos fluidos de diálise foi significativamente 

menor (p<0,0001, *) que a formada no meio RPMI, exceto para as cepas 110 e 226, 

onde o crescimento de biomassa na solução básica não foi significante em relação à 

obtida com o meio RPMI. A comparação entre as soluções, mostrou que tanto o pH 
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neutro (p<0,001 - D** e p<0,01 - D*) ou o pH básico (p<0,001 - B** e p<0,01 - B*) 

favoreceram, em ambos os casos, o crescimento para 28% (5/18) dos isolados. 

 

 

Figura 1. Quantificação da biomassa dos biofilmes formados por Aspergillus, cultivados nas 

diferentes soluções, em condições de microaerofilia. Os resultados foram expressos em 

média e desvio padrão, sendo os experimentos realizados em três ocasiões diferentes. 

 

6. DESENVOLVIMENTO 

Todos os isolados fúngicos estudados foram capazes de formar biofilme em 

todos os fluídos de diálise. No sistema de hemodiálise, os locais favoráveis para 

formação de biofilme incluem as canalizações para distribuição de água e o circuito 

hidráulico do monitor de diálise, em consequência à contaminação microbiana 

transmitida pela água, pela presença de nutrientes orgânicos e pelo pH elevado 

devido às soluções tamponadas com bicarbonato (CAPPELLI et al., 2005; 

LONNEMANN et al., 2000). 

Além disso, pacientes urêmicos possuem alto risco de contrair doença fúngica 

relacionada a biofilme no decurso do tratamento. Tal fenômeno ocorre em decorrência 

da manipulação frequentemente pela equipe hospitalar, administração de antibióticos 

de largo espectro, declínio da imunidade celular e humoral (WEISSGARTEN et al., 

1986). Cateteres, intravascular ou urinário, representam os principais meios de 

instrumentação médica nesses pacientes, o que pode ser especialmente relevante, 
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pois os organismos resistentes podem ser transmitidos de paciente para paciente nas 

mãos dos profissionais de saúde (GANDHI et al., 2005). 

           Aspergillus desenvolveu mais biofilme em meio com pH ácido, quando em 

aerobiose. Nossos resultados são semelhantes aos encontrados em estudo prévio, 

onde relatou-se que o crescimento de Aspergillus foi favorecido por valores de pH 

próximos a 4, embora uma queda até valor em torno de 3 tenha sido necessária para 

a produção de enzimas. Atividades enzimáticas decrescentes foram observadas com 

a subida normal do pH até próximo à neutralidade (MALVESSI et al., 2004). 

Entretanto, em condição de microaerofilia, a solução básica foi o melhor fluído 

para a formação de biomassa. Nossos dados são concordantes com os de Tarrand et 

al. (2005), que relataram que Aspergillus são capazes de assimilar minerais de meio 

mínimo e sobreviver em fontes de carbono e nitrogênio simples, sem exigências de 

vitaminas. Também, Tarrand et al. (2005), relataram que hifas de Aspergillus podem 

crescer em tecidos infectados, como resultado da adaptação do fungo à temperatura 

corporal e ao ambiente microaerófilo dos tecidos. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Nossos resultados demonstraram a formação de biofilme fúngico nos fluidos 

utilizados em hemodiálise, representando um risco potencial aos pacientes. Para os 

fluídos utilizados em hemodiálise, a pesquisa de fungos não é ainda regulamentada; 

com isso um procedimento que, pela legislação, se apresenta seguro pode muitas 

vezes apresentar riscos ao paciente. Desta maneira, nosso estudo alerta para a 

necessidade da inclusão de fungos (tanto na forma livre como no modo biofilme de 

crescimento) no monitoramento da qualidade em hemodiálise. 
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