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A maioria das bactérias encontra-se vivendo em comunidades,
de maior ou menor estruturação.

Cultura pura Células em associação 



• Comunidades estruturadas altamente dinâmicas e organizadas de células
microbianas envolvidas por uma matriz polimérica e aderidas a
superfícies bióticas ou abióticas.

• Solos, tecidos animais e vegetais, sistemas aquáticos, plásticos, metais,
implantes médicos.

• Podem ser formados por uma única ou múltiplas espécies.

Biofilmes



Microscopia confocal – permitiu 
visualização da estrutura tridimensional 

dos biofilmes

Microscopia acústica de varredura –
examinar células aderidas em 

superfície  confocal

Avanços nos estudos 
de biofilme



Entidade dinâmica e única de acordo com os microrganismos
presentes.

Condições físicas, químicas e biológicas distintas – composição de
microrganismos.

Ao longo do tempo sofrem alterações significativas.

Biofilmes



b) Células aderidas se
desenvolvem (microcolônias)
e sintetizam matriz
exopolissacarídica (EPS);

Dinâmica de formação de um biofilme

a) Colonizadores primários -
aderem a superfície,
contendo matéria orgânica
(proteínas);



c) Colonizadores secundários se aderem aos
primários, através da formação de agregados,
os quais se ligam aos primários;

d) Biofilme maduro.

Dinâmica de formação de um biofilme



Em determinados momentos, os biofilmes sofrem dispersão, liberando
microrganismos que podem vir a colonizar novos ambientes =>

Mecanismo de controle ou estratégia de colonização de

novos ambientes.

Dispersão de biofilmes



• Organismos interativos capazes de atuar
coletivamente, facilitando sua adaptação às
alterações ambientais.

• Estabelecimento de um comportamento
multicelular

Quroum sensing - sistema regulatório que monitora o nível
populacional e controla a expressão gênica, com base na
densidade populacional.

Permite que microrganismos mudem seu comportamento na presença de

outros microrganismos para formar biofilme.

Formação de biofilme e 
quoroum sensing



• Capacidade das bactérias de se comunicarem e coordenarem o
comportamento.

• Secretam um sinalizador químico (indutor).
• Expressão de genes – novas características – produção de

enzimas, capacidade de formar e manter biofilme.

Formação de biofilme e quoroum sensing



Estrutura dos biofilmes

• Agregados celulares heterogêneos com densidades variáveis com canais -
água pode introduzir nutrientes e retirar resíduos (sistema circulatório
primitivo).



Matriz Exopolissacarídea 

(EPS)

Benefícios estruturais e funcionais

- Hidratação,
- Captação de recursos,
- Capacidade digestiva,
- Proteção contra antimicrobianos,
- Facilita interações intercelulares que podem melhorar a

capacidade metabólica das células no biofilme



- Impede/dificulta a penetração de agentes antimicrobianos;

- Protege contra: radiações UV, alterações de pH, choques osmóticos,
dessecação e sistema imune.

Exopolissacarídeos

Proteínas

Ácidos nucleicos

Proteção contra condições/fatores ambientais desfavoráveis

Matriz 
exopolissacarídica

Por que formar biofilme?



Por que formar biofilme?

Disponibilidade de nutrientes e cooperatividade metabólica



Aquisição de novas característica genéticas

• Proximidade entre os microrganismos – facilita transferência de material
genético (conjugação e transdução).

•

Por que formar biofilme?



Biofilmes – Importância e aplicações

• Ciclagem de nutrients (água, solo, sedimentos…);

• Seres humanos são colonizados por microrganismos => biofilmes;

• Contaminação em processos industriais;

• Corrosão de superfície.



Indesejável

✓ Falhas nos processo de higiene;
✓ Perdas econômicas;
✓ Contaminação de alimentos com patógenos.

Desejável

✓ Formação de biofilmes em tonéis de madeira que promovem a liberação de
bactérias para acidificação do leite para fabricação de queijos artesanais.

Persistência de patógenos nas superfícies de 
contato com os alimentos

Deterioração de alimentos

Biofilmes na área de alimentos



Biofilmes na área ambiental/industrial: 
biocorrosão/bioremediação/biolixiviação

Desejável

Indesejável



• A formação de biofilmes pode ser considerado um fator de falha da
antibioticoterapia no tratamento de doenças infecciosas.

• Em um biofilme, as bactérias podem ser 1000 vezes mais resistentes a um
antibiótico, quando comparadas às mesmas células planctônicas.

Papel dos biofilmes nas infecções

• Inativação da droga por polímeros ou enzimas
extracelulares

• Ineficiência da droga em decorrência de baixas taxas de
penetração nos biofilme





• Infecções associadas a biofilmes - geralmente de natureza recorrente. As
terapias antimicrobianas convencionais eliminam predominantemente as
formas planctônicas.

• As bactérias presentes nos biofilmes estão protegidas do sistema imune do
hospedeiro.

• Estimativa - 60% das infecções bacterianas humanas estão associadas a
formação de biofilmes (CDC, 2015).

Papel dos biofilmes nas infecções



Gengivite – inflamação gengiva
Periodontite – perda dos tecidos que
suportam os dentes

Papel dos 
biofilmes nas

infecções



Lopes e Siqueira Jr., 2004

Cárie: processo crônico, que aparece
após a presença e a interação dos
fatores:



Pseudomonas aeruginosa formadoras de
biofilme colonizam os pulmões de pacientes
com fibrose cística - pode levar a morte.

Papel dos biofilmes nas infecções

FC: doença genética com acometimento
multisistêmico e manifestações pulmonares de
caráter supurativo (acumulo de muco).
Pacientes com FC são mais susceptíveis à
colonização do TR por patógenos, tais como
Pseudomonas



Papel dos biofilmes nas infecções



Biofilme presente em válvulas
cardíacas, próteses, catéteres,
lentes de contato.

Biofilme sobre um cateter

Papel dos biofilmes
nas infecções



Biofilmes formados sobre ou dentro de aparatos médicos constituem uma séria 
ameaça à saúde pública. 

MICROBIOTA

PELE





Endocardite bacteriana

Papel dos biofilmes nas infecções



Vaginose

Papel dos biofilmes nas infecções



A união faz a 
força

Juntos somos 
melhores


