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SILVA, Leonardo Manoel. Atividade de Antimicrobianos no Biofilme em Prótese 
de Artroplastia de Joelho. 2017. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação 
em Farmácia) – Centro Universitário Anhanguera de Niterói, Niterói, 2017. 

 

RESUMO 
 

O objetivo do trabalho foi avaliar a atividade de antimicrobianos no biofilme em prótese 
de artroplastia total de joelho, definição de biofilme e os riscos que ele pode trazer a 
esse tipo de procedimento cirúrgico. Alguns microrganismos como o Staphylococcus 
aureus e Staphylococcus epidermidis, possuem a capacidade de formarem biofilme, 
produzindo uma matriz polissacarídica capaz de se desenvolver e colonizar 
dispositivos médicos dentre eles implantes ortopédicos, que podem causar problemas 
graves como as infecções de próteses articulares. A maioria de biomateriais que são 
utilizados em ortopedia são as próteses, que ajudam e melhoram na locomoção 
desses pacientes e em uma melhora em seus movimentos através da artroplastia. 
Quando a infecção se instala, a solução é a retirada do implante, bem como também 
a utilização prolongada com antimicrobiano, afetando a qualidade de vida do paciente. 
Uma das maiores dificuldades nesse tipo de infecções é a formação de biofilme na 
prótese. Devido a estrutura complexa do biofilme, seus mecanismos de comunicação 
entre as bactérias e alteração fenotípica, esses, são fatores que podem dificultar a 
ação de antimicrobianos, tornando o tratamento ineficaz. Como metodologia foi feita 
uma revisão de literatura, uma busca bibliográfica em livros e nos bancos de dados: 
SciELO, PubMed, Elsevier e Google Acadêmico. Foram utilizados para a busca a 
combinação de palavras: biofilme, infecção, Artroplastia total de joelho, Artroplastia, 
antibiótico, resistência microbiana, vancomicina. Os artigos que não se referiam ao 
objetivo principal da presente pesquisa, foram descartados. 

 

Palavras-chave: Biofilme; Infecção; Artroplastia total de joelho; Vancomicina; 
Resistência microbiana; 
 

 

  



 

 

 

SILVA, Leonardo Manoel. Antimicrobial Activity in Biofilm in Knee Arthroplasty 
Prosthesis. 2017. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) 
– Centro Universitário Anhanguera de Niterói, Niterói, 2017. 

ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate an antimicrobial activity in the biofilm in a 
total knee arthroplasty prosthesis, definition of biofilm and risks for this type of surgery. 
Some microorganisms such as Staphylococcus aureus and Staphylococcus 
epidermidis has the ability to form the biofilm, producing a polysaccharide matrix 
capable of developing and colonizing medical devices, including orthopedic implants, 
which can cause serious problems such as joint prosthesis infections. Most of the 
biomaterials that are used in orthopedics are like prostheses, which help and improve 
the locomotion of patients in an improvement in their movements through the 
arthroplasty. When an infection sets in, a solution is a withdrawal from the implant, as 
well as prolonged use with antimicrobial, affecting a quality of life of the patient. One 
of the greatest difficulties for the type of infections in the formation of biofilm in the 
prosthesis. Due to the complex structure of the biofilm, its mechanisms of 
communication between bacteria and phenotypic evolution, these are factors that may 
hinder an antimicrobial action, rendering the treatment ineffective. As a methodology 
was done a literature review, a bibliographic search in books and the databases: 
Scielo, PubMed, Elsevier and Google Scholar. They were used to search for a 
combination of words: biofilm, infection, total knee arthroplasty, arthroplasty, antibiotic, 
microbial resistance, vancomycin. Articles that do not refer to the main objective of this 
research were discarded. 
 
 

Key-words: Biofilm; Infection; Total knee arthroplasty; Vancomycin; Microbial 
Resistance. 

 



 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES  
 

 

Figura 1 – Etapas da formação de um biofilme ....................................................... 14 

Figura 2 – Modelo sistemático das fases envolvidas na formação de biofilme........ 19 

Figura 3 – Staphylococcus aureus em imagem de microscopia convencional. 

Coloração de gram em aumento de 1000x .............................................................. 24 

Figura 4 – Principais agentes de infecções de próteses de joelho e quadril ........... 25 

Figura 5 – Formação do biofilme ............................................................................. 26 

Figura 6 – Molécula da vancomicina ....................................................................... 32 

Figura 7 – Mecanismo de ação dos Glicopeptídeos ................................................ 33 

Figura 8 – Molécula da teicoplanina ........................................................................ 34 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE TABELAS  

 

 
Tabela 1 – Diferenças entre biofilme e bactérias planctônicas ................................ 15 

Tabela 2 – Expectativa de uso de implantes e risco de infecções nos EUA ............ 21 

Tabela 3 – Importância dos diferentes microrganismos responsáveis pelas infecções 

relacionadas a próteses de acordo com o tipo de infecção. ..................................... 22 

Tabela 4 – Fatores que influenciam na adesão bacteriana aos biomateriais .......... 23 

Tabela 5 – Principais medidas preventivas contra as infecções de sítio cirúrgico ... 30 

 
 

  



 

 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO.........................................................................................................11 

 

1.    CONCEITO DE BIOFILME ...............................................................................13 

1.1 DEFINIÇÃO DE BIOFILME .............................................................................13 

1.1.1 Estrutura, composição e formação do biofilme ...............................................16 

2.  A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO SOBRE BIOFILME EM ARTROPLASTIA 

TOTAL DE JOELHO................................................................................................22 

2.1 MICRORGANISMOS RELEVANTES NA FORMAÇÃO DE 

BIOFILMES..............................................................................................................22 

2.1.1 Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermidis...................................25 

3. A IMPORTÂNCIA DA ANTIBIOTICOTERAPIA NO COMBATE AO 

BIOFILME................................................................................................................30 

3.1 ANTIBIOTICOTERAPIA NO COMBATE AO BIOFILME.................................30 

3.1.1 Antibióticos de Importância Clínica nessas 

cirurgias...................................................................................................................33 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS....................................................................................37 

 

REFERÊNCIAS.......................................................................................................39 

 

 

 

 



 

 

 

11 

INTRODUÇÃO 

 

Houve um aumento no número de cirurgias ortopédicas nos últimos anos, no 

Brasil por exemplo cerca de 4% da população com idade de 60 anos sofrem de 

doenças como osteoartrite sendo o joelho e as articulações mais afetadas e devido 

ao aumento do crescimento do número de idosos cresceu-se também o número de 

doenças como obesidade que é um fator de risco para as cirurgias ou artroplastia total 

de joelho, aumentando assim o número de infecções (CARVALHO et al., 2016). 

O maior problema dessas cirurgias são as infecções bacterianas que podem 

acontecer no sítio cirúrgico, onde a mesma pode ocorrer até 30 dias após a cirurgia. 

O problema é tão grave que em 2014 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), reconheceu o quanto é importante promover ações que visam a prevenção 

dessas infecções e lançou o Registro Nacional de Artroplastias, como intuito de 

rastreabilidade desses implantes, estudos epidemiológicos, redução de riscos, 

complicações do pós-cirúrgico, avaliação da qualidade dos implantes, tudo visando a 

segurança do paciente (PINTO et al., 2015). Devido a causa dessas infecções qual 

seria antimicrobiano mais eficiente no combate a formação de Biofilme em próteses 

de Artroplastia Total de Joelho (ATJ)?. 

As infecções que algumas bactérias são susceptíveis de causar são problemas 

graves enfrentado por médicos em procedimentos cirúrgicos que devem ser 

analisados com cautela, devido ao alto risco de formação de biofilme (microrganismos 

que se fixam a um substrato, próteses, paredes de vasos, cateteres, que formam uma 

camada/matriz, chamada de glicocálice, capaz de formar microcolônias de bactérias 

envolta das próteses, causando uma infecção) (PASTERNAK, 2009). 

Como o principal problema dessas infecções bacterianas serem a formação do 

biofilme, a proposta desse trabalho é descrever o antibiótico eficaz no combate ao 

biofilme. Compreender a formação do biofilme, descrever quais tipos de bactérias 

podem formar o biofilme nas próteses de artroplastia total de joelho e demonstrar o 

melhor meio de combater ao problema, que nesse tipo de infecções é a melhor forma 

de se combater essas infecções é com uso de antimicrobianos que agem nessas 

bactérias. 
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Por isso é importante avaliação do uso de antimicrobianos no combate a essas 

infecções que podem ocasionar implicações desastrosas ao paciente, devido a 

cirurgia ser um procedimento invasivo, caro e de lenta recuperação. 

Para esta revisão de literatura, foi feita uma busca bibliográfica em livros e nos 

bancos de dados: SciELO, PubMed, Elsevier e Google Acadêmico. Foram utilizados 

para a busca a combinação de palavras: biofilme, infecção, Artroplastia total de joelho, 

Artroplastia, antibiótico, resistência microbiana, vancomicina. 

Os artigos que não se referiam ao objetivo principal da presente pesquisa, 

foram descartados. 
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1 CONCEITO DE BIOFILME 

 

1.1 DEFINIÇÃO DE BIOFILME 

 

 Na maior parte da história da microbiologia, os microrganismos foram 

constituídos como seres planctônicos, microrganismos de células que estão 

livremente suspensas isoladamente, e descritos com base em suas características 

em poder crescer em meios ricos nutricionalmente (DOLAN, 2002; PRAKASH et al., 

2003). 

 Usando um microscópio simples, Antonie van Leeuwenhoek (COSTERTON, 

2002) observou através de análises feitas em superfícies dentárias (BEHLAN; 

GILMORE 2008), que esses microrganismos tinham a capacidade de se multiplicar 

e se fixar em superfícies expostas (DOLAN, 2002), caracterizando-se assim o 

biofilme. Depois dessa descoberta, outros estudos foram realizados com o intuito de 

se compreender a formação e constituição do mesmo (COSTERTON et al., 1999). 

 Quando as bactérias invadem um hospedeiro, elas podem assumir duas 

formas: a de biofilme e a planctônica (PASTERNAK, 2009). Assim microcolônias se 

comunicam entre si, através de moléculas indutoras (processo denominado quórum 

sensin) expressando genes específicos formando assim agregação de célula em 

uma matriz de substâncias polissacarídicas. A forma de biofilme é quando as 

bactérias se agregam em alguma superfície (fase de aderência), logo após elas se 

multiplicam se expandem e ocorre a maturação do biofilme (fase de maturação) e 

finalmente o biofilme se dispersa e regridem ao seu estado de células planctônicas 

(fase de dispersão), onde há uma produção de enzimas sacarolíticas, que vai 

quebrar os polissacáridos e permitir que as células bacterianas se soltem do biofilme 

para o meio, como mostra a Figura 1 (TREMBLAY et al., 2014). 
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Figura 1 – Etapas da formação de um biofilme 

 

Fonte: Adaptado de Tremblay et al., (2014, p.112) 

 

 A definição de biofilme tem evoluído ao longo dos anos, através do 

desenvolvimento de técnicas que usam aparelhos ópticos como o microscópio, que 

permitiu a vários autores desvendar comunidades de bactérias e assim dispor de 

várias definições (DOLAN; COSTERTON, 2002). 

 Segundo Romani et al. (2008) o biofilme é definido como uma comunidade 

microbiana derivada de microrganismos sésseis (protozoários, bactérias, fungos e 

cianobactérias), que se caracterizam células que se ligam irreversivelmente a um 

substrato, interface (sólido-líquido) ou ligam-se umas às outras, através de uma 

matriz composta de substâncias poliméricas extracelulares (EPS) encontram-se 

unidas em uma matriz que eles mesmas produzem exibindo um fenótipo alterado 

que geram um estímulo na taxa de crescimento e transcrição de genes ( DOLAN; 

COSTERTON, 2002). 

 Para sobreviverem os biofilmes precisam se unir e formar um modo de 

crescimento protegido, para assim sobreviverem em um ambiente que não é 

favorável a ele (COSTERTON et al., 1999; HALL-STOODLEN et al., 2004). 

 Podendo eles serem células de várias ou apenas de uma única espécie 

bacteriana, que se unem e formam esse biofilme cooperando umas com as outras 

(BEHLAN; GILMORE, 2008). 
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 Em comparação com as bactérias que vivem de forma livre com as de biofilme 

que vivem de forma comunitária, essas possuem uma maior vantagem no seu modo 

de vida (Tabela 1) (BEHLAN; GILMORE, 2008). Toda a vantagem vem pelo fato de 

que as bactérias que vivem agregadas mostram-se e vivem em um ambiente mais 

favorável que as outras, no que se refere a um maior número de nutrientes disponível 

para elas, que interferem nas suas taxas de crescimento, proteção a fatores externos 

e cooperatividade metabólica (DAVEY; O´TOOLE, 2000; PRAKASH et al., 2003; 

TREMBLAY et al., 2014). 

 

Tabela 1 – Diferenças entre biofilme e bactérias planctônicas 
Bactérias Planctônicas Bactérias em Biofilme 

Células suspensas e isoladas Agregados de células; múltiplas células 
numa interface 

Ligeira matriz capsular Rodeadas por matriz de EPS 

Fisiologicamente homogéneas e ativas Fisiologicamente heterogêneas 

Sinalização intracelular, não essencial 
para divisão celular 

Sinalização celular essencial para o 
crescimento e formação de uma arquitetura 

organizada 

Células ativas fisiologicamente 
suscetíveis aos antibióticos 

10-1000 vezes mais resistentes aos 
antibióticos 

Células individuais reconhecidas e bem 
orientadas pela resposta imune do 

hospedeiro 

Células inclusas na matriz são inacessíveis 
para a resposta do hospedeiro e resistentes 

aos agentes antimicrobianos. 

 
Fonte:  Adaptado de Behlau; Gilmore (2008, p. 1578) 

 

 Devido elas viverem bem próximas, essa proximidade física com outras 

bactérias, favorecem uma interação sinérgica, mesmo entre membros de diferentes 

espécies, que podem englobar: compartilhamento de produtos metabólicos, 

transferência de material genético entre eles, podem adquirir resistência aos 

antimicrobianos, proteção contra o sistema imune do hospedeiro e proteção contra 

stress ambiental (umidade, vento, seca, radiação ultra violeta) e também de 

microrganismos existentes no meio ambiente (BEHLAN; GILMORE, 2008), 
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acarretando assim que esses biofilmes se tornem cada vez mais difícil de se 

combater e erradicar (PRAKASH et al., 2003). 

 

1.1.1 Estrutura, composição e formação do biofilme 

 

 O biofilme é constituído de uma matriz extracelular, que atua protegendo 

microcolônias de bactérias que foram aderidas sobre alguma superfície sólida 

(MORAES et al., 2013). 

 Devido a técnicas de microscopia avançadas como a Microscopia confocal de 

varrimento a laser (SLM) foram obtidas importantíssimas revelações sobre como é a 

estrutura e organização estrutural das bactérias que formam o biofilme (DOLAN; 

COSTERTON, 2002). 

 Uma das primeiras observações em células de um biofilme, observou-se que 

essas células aderentes geralmente encontram-se em maior número do que uma 

população de células planctônicas do ecossistema em questão (COSTERTON et al, 

1994). 

 Através de técnicas, observou-se que os biofilmes possuem estruturas bastante 

dinâmicas e bem organizadas, que envolvem unidades estruturais e funções básicas 

ou microcolônias, podendo elas serem de várias espécies ou de apenas uma espécie 

(COSTERTON, 1995; COSTERTON, 1999) podendo eles serem compostos de uma 

ou mais camadas, que envolvem uma matriz heterogênea de EPS (BRADY et al., 

2008; HALL-STOODLEY et al., 2004). 

 A maior parte dos biofilmes são compostos de água. Sendo 85% substancias 

poliméricas extracelulares (EPS) constituindo sua matriz e 15% de bactérias 

(BEHLAN; GILMORE, 2008; KOKARE et al., 2009). 

 As EPS são muito hidratadas, incorporando em sua estrutura grandes 

quantidades de água, através de ligações de hidrogênio (PRAKASH et al, 2003) e 

97% de água por massa, além de proteínas, polissacarídeos e ácidos nucléicos, e 

em menos quantidades fosfolipídios, lipídeos dentre outros polímeros. Além desses, 

podem ser encontrados flagelos, vacúolos bacterianos, pili, fagos, restos de células 

lisadas e material do hospedeiro (BEHLAN; GILMORE, 2008; SIMÕES et al., 2010; 

TREMBLAY et al., 2014). 
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 Além disso quando acontece a multiplicação celular, a formação de 

microcolônias e a maturação, resíduos de alimentos além de outros microrganismos 

podem se juntar ao biofilme (ROSSI; PORTO, 2009). 

 Os biofilmes podem ser constituídos também de vida microbiana 

predominantemente, microrganismos deteriorantes ou patogênicos, em diversos 

tipos de superfícies, como borracha e aço inoxidável, devido a sua estrutura 

fisiológica distinta de células livres, e como consequência o desenvolvimento de 

resistência microbiana (ROSSI; PORTO, 2009; TREMBLAY et al., 2014). 

 A matriz que é formada pelo EPS, é de grande importância para a estrutura do 

biofilme é ela que proporciona o local da comunidade microbiana contra-ataques e 

tensão de corte, protegendo o biofilme de dessecação (ROMANI et al., 2008). O 

número de EPS que são produzidos pelas variedades de organismos tendem a 

crescer de número dependendo da maturidade do biofilme (KOKARE et al., 2009). 

 O fato de o biofilme ter uma estrutura complexa, elas podem ser influenciadas 

por diversos parâmetros que tornam cada biofilme sendo algo único, esses 

parâmetros são: hidrofobicidade, propriedades eletroquímicas, rugosidade, 

formando as propriedades da superfície e interface, também a hidrodinâmica, que é 

composta da tensão de corte, e o atrito, a concentração, taxa de crescimento, 

propriedades antimicrobianas formam o próximo parâmetro que é a disponibilidade 

de nutrientes, outro parâmetro existente é a diversidade ecológica da comunidade 

microbiana que é composta da sinalização celular e motilidade, e por fim a produção 

de EPS (STOODLEY et al., 2002) tornando cada biofilme diferente e único ( 

STOODLEY et al., 1997). 

 Há muitas teorias sobre a formação de biofilmes, uma das primeiras descritas 

foi por Marshall; Stout et al. (1971), onde ele afirmou que o processo ocorre em 2 

fases, na primeira etapa o processo ocorre de forma reversível, em decorrência de 

que o processo de adesão dos microrganismos em alguma superfície ocorre através 

de atração eletrostática e pelas forças de Wan der Walls. Na segunda fase vai 

ocorrer uma interação física da célula com a superfície de algum material 

extracelular, podendo ele ser de natureza proteica ou polissacarídicas que é 

produzida pelo microrganismo, que ficou conhecida como matriz de glicocálix, que 

suporta a formação desse biofilme.  
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 Essa matriz de glicocálix é formada após a adesão e fixação superficial, que ao 

longo do processo fornece condições de adesão do peptídeoglicano de bactérias 

Gram positivas e Gram negativas na parte externa da membrana (PARIZI, 1998). 

 Segundo Notermamas; Dormans et al. (1991) a formação de biofilme ocorre em 

3 fases: i) é a fixação da bactéria; ii) comunicação da bactéria com a superfície; iii) a 

colonização e o crescimento da bactéria. Na fase da comunicação ou consolidação, 

vai ocorrer uma produção de material extracelular que vai ajudar esses 

microrganismos a se fixarem melhor. 

 Segundo Moraes et al. (2013) o processo de formação de biofilme ocorre em 2 

etapas, assim como foi descrito por Marshall; Stout et al. (1971). Moraes et al. (2013) 

observou que na etapa 1 ocorrem forças físicas mais ativas do que a quimiotaxia ou 

efeitos moleculares, essas atrações ocorrem a “longas distâncias” (>50nm), que são 

descritas como forças mútuas, em decorrência da distância e de energia livre, e 

ocorre também em “curtas distâncias” como é o caso das forças de Wan der Walls, 

e forças eletrostáticas (iônicas, interações hidrofóbicas e dipolos) além de 

covalentes. Nessa fase ainda não houve uma interação molecular entre o biomaterial 

e o microrganismo, e não há formação de biofilme, como a adesão ainda não se 

tornou definitiva, essa fase é considerada de modo “reversível”, podendo-se obter 

medidas físicas como lavagem do material, uso de antimicrobianos e defesas do 

hospedeiro, que são capazes de evitar a evolução para infecção. 

 Já na segunda fase ocorre uma interação a nível molecular e celular da bactéria 

com a superfície do biomaterial ou proteínas adsorvidas a elas, exemplo: colágeno 

e fibronectinas, predominando nessa fase as reações moleculares que vão permitir 

a fixação firme do microrganismo à superfície do biomaterial, e as estruturas 

responsáveis por isso são: as adesinas, que vão permitir a interação molecular com 

tecidos adjacentes do hospedeiro, formando assim uma matriz extracelular que é o 

biofilme. Uma vez que ocorreu a formação de microcolônias, é iniciado um 

crescimento bacteriano sobre o biomaterial, através de desagregação de células da 

periferia e assim novos processos de adesão, a partir dessa adesão ao substrato 

pela bactéria, seguida de multiplicação e acúmulo  de célula na matriz extra celular 

em várias camadas e quando se tornam na comunidade bacteriana que se mantem 

sob  a matriz produzida, alguns microrganismos acabam se deslocando e sendo 

transportados para áreas vizinhas, varrendo e disseminando-se sobre a superfície 
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do biomaterial como mostrado na Figura 2 (MORAES et al., 2013). 

 

Figura 2 – Modelo sistemático das fases envolvidas na formação de biofilme 

 

Fonte: Moraes et al. (2013) 

 

 De acordo com Moraes et al. (2013) após essa adesão, colonização e formação 

do biofilme, é criado um microambiente onde ocorrerá a permissão de obtenção de 

nutrientes, além de proteção contra fagócitos, levando a interferir na resposta imune 

do hospedeiro, além de poderem agir como barreira para a penetração de 

antimicrobianos e possíveis mecanismos que são responsáveis pela resistência de 

microrganismos que estão presentes em um biofilme sendo eles: a) penetração mais 

lenta de antibióticos no interior desse biofilme; b) taxa de crescimento modificado no 

interior do biofilme; c) algumas interações fisiológicas do crescimento celular no 

interior do biofilme (MORAES et al., 2013). 
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2 A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO SOBRE BIOFILME EM ARTROPLASTIA TOTAL 

DE JOELHO. 

 

2.1 MICRORGANISMOS RELEVANTES NA FORMAÇÃO DE BIOFILME  

 

 As cirurgias de artroplastia total de Joelho (ATJ) são cirurgias que demandam 

muito cuidado. Com idade mais avançada os idosos tendem a ter maiores problemas 

em cirurgias de ATJ, aumentando o risco de infecções (CARVALHO et al., 2016). 

 A maior preocupação e problemas relacionados nessas cirurgias são as 

infecções bacterianas que podem ocorrer no ambiente cirúrgico (PINTO et al., 2015). 

 Quando o implante é inserido ao corpo do paciente, ele funciona como um 

“corpo estranho”, que modifica aquele ambiente local, facilitando uma contaminação 

bacteriana, podendo ela ser de forma hematogênica ou por via direta, criando assim 

um ambiente propício à uma invasão e colonização da superfície desse material. E 

em casos mais avançados uma infecção periprotética pode tornar-se resistentes aos 

mecanismos de defesa do hospedeiro e até mesmo a ação de antimicrobianos, 

sendo necessário a retirada desse implante para a cura (MORAES et al., 2013). 

 A maioria das artroplastias de joelho e quadril que são realizadas, cerca de 1-

5% sofrem alguma complicação por causa das infecções nessas articulações, 

podendo estas porcentagens serem maiores após revisão dos procedimentos 

(STECKELBERG; OSMON, 2000; PRADELLA et al., 2013). 

 A maior causa de infecções devido a implantes ortopédicos tem altas taxas de 

expectativas de infecções dependendo do tipo de implante (Tabela 2), e a maioria 

dessas infecções é causada por bactérias Gram-positivas aeróbias, com maior 

predominância Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermidis (44,0% a 

50%), sendo eles mais resistentes a antimicrobianos, além de outros microrganismos 

(PARTANEN et al., 2006; PRADELLA et al., 2013).  
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Tabela 2-Expectativa de uso de implantes e risco de infecções nos EUA. 

 

IMPLANTES NÚMERO/ANO RISCO DE INFECÇÃO (%) 

Cateter Venoso Central 5 milhões 3-8 

Sonda vesical 10 milhões 10-30 

Válvula Cardíaca 85.000 1-3 

Prótese Vascular 450.000 2-10 

Próteses Articulares 600.000 1-3 

Implantes de 

fixação de fraturas 

2 milhões 5-10 

Implantes Dentários 2 milhões 5-10 

Fonte: Adaptado de Moraes et al., (2013, p. 100) 

  

 

 Moraes et al, (2013) afirma também que os microrganismos que são 

diagnosticados na maioria das infecções associado aos biomateriais são os 

estafilococos, onde o S. epidermidis e S. aureus responsáveis por 60 a 70% dos 

casos dessas infecções, onde o S. aureus e alguns bacilos Gram-negativos é maioria 

em infecções pós cirúrgicas precoces (podendo aparecer até três meses após a 

cirurgia), enquanto  que alguns microrganismos menos virulentos como os 

estafilococos coagulase negativo e Proprionobacterius acnes estão ligados a 

infecções cirúrgicas tardias como mostra a Tabela 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

22 

Tabela 3-Importância dos diferentes microrganismos responsáveis pelas infecções 

relacionadas a próteses de acordo com o tipo de infecção. 

Microrganismos IPP IHA ICT Global (%) 

Staphylococcus aureus +++ +++ + 25 

Staphylococcus epidermidis (SCN) + - +++ 35 

Streptococcus/ Enterococcus spp. + ++ + 10-15 

Enterobactérias/ Pseudomonas 

aeruginosa 

++ + + 10-15 

Anaeróbios 

(Proprionobacterium acnes) 

- - + >5 

Infecção polimicrobiana ++ - ± >10 

Fonte: Adaptado de Moraes et al., (2013, p. 100) 

Legenda: IPP: infecção pós-cirúrgica precoce; IHA: infecção hematogênica aguda; 

ICT: infecção crônica tardia; SCN: Staphylococcus coagulase negativos. 

 

 Durante o contato direto com o biomaterial e ao meio externo ou com tecidos 

que tem facilidade de serem colonizados como a pele, é que acontece a maioria dos 

casos de contaminação. Onde o principal mecanismo dessa contaminação é a 

adesão bacteriana, que são influenciadas por vários fatores do microambiente, 

sendo eles: a) concentração de microrganismos; b) temperatura; c) condições 

teciduais; d) tempo de exposição; e) proteínas teciduais e plasmáticas; f) 

características das bactérias e dos materiais; g) Ph e h) antimicrobianos como 

descrito na Tabela 4 (MORAES et al.,2013) 
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Tabela 4 - Fatores que influenciam na adesão bacteriana aos biomateriais 

Aumentam a adesão Inibem a adesão 

Superfície hidrofóbica Superfície hidrofílica 

Fibrinogênio, fibronectina, trombina Albumina 

Superfícies porosas ou rugosas Superfícies polidas 

Ligas metálicas de cromo- cobalto Ligas de titânio 

Componentes acrílicos Componentes com etilenoglicois 

de cadeia longa 

Revestimento com hidroxiapatita Revestimento com prata 

Fonte: Adaptado de Moraes et al., (2013, p. 102) 

 

 Os microrganismos Gram-positivos são responsáveis por uma grande parte das 

infecções que estão associadas a osso e articulações. Durante o procedimento 

cirúrgico as próteses podem ser afetadas e/ou infectadas por via direta, 

hematogênica ou reativação de infecção latente, onde a penetração desses 

microrganismos no local durante o procedimento cirúrgico, podem ocorrer de fontes 

endógenas exógenas, como por exemplo: microbiota cutânea do paciente, da equipe 

cirúrgica, do próprio ambiente ou até de implantes contaminados (LIMA et al., 2010; 

PRADELLA et al., 2013). 

 Os Staphylococcus spp tem a capacidade de formar um biofilme com múltiplas 

camadas, sendo ela incorporada de/ou sem glicocálice, que ao se desenvolver em 

osso ou em algum tecido desvitalizado ou em biomateriais médicos implantados, 

podem produzir, contudo uma infecção (BRADY et al., 2008; MARTINEZ et al., 

2016).  

 

 

2.1.1 Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermidis 

 

• Staphylococcus aureus: 

 O Staphylococcus aureus é uma bactéria Gram-positiva participante do grupo 

dos cocos, possui aproximadamente 0,5 e 1.5 µm de diâmetro, é imóvel, geralmente 

não-esporulado e catalase positivos. Podendo ela se apresentar de várias formas, 

desde cocos isolados, cadeias curtas, agrupadas irregularmente (formato de cachos 
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de uvas) ou em pares como mostra a figura 3. Pertencente a família Micrococcae, 

onde o gênero Staphylococcus atinge 33 espécies, sendo ele o S. aureus é a espécie 

mais predominante na área médica, onde o mesmo na maioria das vezes está 

relacionado a diversas infecções em cirurgias humanas (SANTOS et al., 2007; 

BRADY et al., 2008; TREMBLAY et al., 2014). 

 

Figura 3 -  Staphylococcus aureus em imagem de microscopia convencional.   

Coloração de gram em aumento de 1000x. 

 

Fonte: Trinidad Sabalete © Disponível em:                   

http://fundacionio.org/img/bacteriology/cont/Staphylococcus_aureus.html 

 

 Geralmente o S. aureus é encontrado em partes como a pele e fossas nasais 

de pessoas saudáveis, porém pode causar diversas doenças, desde infecções 

simples (furúnculos, espinhas e celulites), até infecções graves e letais como 

endocardite, septicemia, meningite, pneumonia e osteomielite (SANTOS et al. 2007; 

MORAES et al., 2013). O S. aureus é uma bactéria que afeta a maioria de pessoas 

em pós-artroplastia de quadril e joelho, responsáveis por infecções graves nesses 

pós-operatório (MUNHOZ et al., 2004; GEMMEL et al., 2012). 

 65% das complicações em casos de infecções em biomateriais utilizados nas 

próteses de joelho e quadril, são responsáveis pela bactérias Gram-positivas (Figura 

4) (GEMMAZ et al., 2012). As maiorias das próteses utilizadas em artroplastias de 

joelho e quadril, são compostas de uma combinação de metais (Titânio ou cobalto-

http://fundacionio.org/img/bacteriology/cont/Staphylococcus_aureus.html
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crômio) e plástico (polietileno), e quando estas são instaladas, são rodeadas por 

osso e uma membrana de tecido fibroso. Caso ocorra alguma complicação no caso 

uma infecção, essa membrana pode se tornar espessa e formar o biofilme que 

dificulta a ação do antibiótico e ação do sistema imune do hospedeiro (Figura 5). 

75% dos casos de complicações de pós-operatório resultante de infecções 

perioperatórias é pelo S. aureus, onde durante a cirurgia esse microrganismo pode 

ser inoculado, e 50% desses casos acontecem por via hematogênica, onde o 

microrganismo infecta a prótese estéril por um processo denominado bacteremia. 

Essas cirurgias ósseas que acometem essas infecções são caracterizadas pela 

dificuldade do tratamento, pois elas dependem de intervenções cirúrgicas a longo 

períodos utilizando antibióticos (GEMMEL et al., 2012). 

 

Figura 4 - Principais agentes de infecções de próteses de joelho e quadril. 

 

 

Fonte: Adaptado de Gemmel et al, (2012) 
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Figura 5 -  Formação do biofilme 

 

                 Fonte: Adaptado de Gemmel et al, (2012) 

  

  Por esse microrganismo ser considerado de alta virulência, está associado 

com a maioria das infecções (BERTUCCI; TEDRUS, 2010). E por causa do seu 

rápido desenvolvimento, e por apresentar uma maior susceptibilidade a resistência 

a antibióticos, e ainda possuir a capacidade de evoluir de uma infecção aguda para 

crônica e persistente, merece ainda uma atenção maior nessas infecções (BRADY 

et al., 2008). Onde a principal fonte de virulência dessas bactérias são a produção 

de exotoxinas produzidas por elas (BERTUCCI; TEDRUS, 2010). 

 O problema do S. aureus em infecções ósseas se deve ao fato de esses 

microrganismos serem capazes de produzirem adesinas (proteínas que permitem a 

adesão aos componentes da matriz óssea). Além disso, esse patógeno como 

consequência podem formar o biofilme que é o problema principal dessas infecções, 

em superfícies de materiais estranhos ao organismo como próteses e cateteres 

endovenosos (SANTOS et al., 2007; DINGES et al., 2000; MORAES et al., 2013). 

 

• Staphylococcus epidermidis  

O Staphylococcus coagulase-negativo, em especial S. epidermidis, também são um 

dos principais causadores de infecções de biomateriais (O´GARA; HUMPHEREYS, 

2001; SOUSA et al., 2008). Também são causadores de infecções pós-cirúrgica, 

podendo se tornar resistentes se sobreviverem a presença de glicocálice 

(BERTUCCI; TEDRUS, 2010). 

 Por serem microrganismos oportunistas, infectando a pele e mucosas, são 

responsáveis por causar infecções graves, e quando se trata de uma bacteremia ou 
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infecção na corrente sanguínea (ICS) esse microrganismo apresenta alta taxa de 

morbidade e mortalidade, principalmente em pacientes imunocomprometidos, 

prolongando assim o tempo de hospitalização desses pacientes. 

 Por possuírem adesinas polissacarídicas extracelulares o S. epidermidis é 

capaz de fortalecer a aderência bacteriana e intracelular (formando o biofilme) que 

se torna um fator de virulência essencial dessa bactéria. Dentre esses 

polissacarídeos produzidos por esse microrganismo, os de maior importância clínica 

são a adesina polissacarídicas intercelular (PIA) e a adesina polissacarídicas 

capsular (PSA) (O´GARA; HUMPHEREYS,2001; MORAES et al., 2013). 
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3 A IMPORTÂNCIA DA ANTIBIOTICOTERAPIA NO COMBATE AO BIOFILME 

 

3.1 ANTIBIOTICOTERAPIA NO COMBATE AO BIOFILME 

 

  

 Os biofilmes são responsáveis pela maioria das infecções crônicas que estão 

associadas a dispositivos médicos implantados (NISHIMURA et al., 2006; 

PRADELLA et al., 2013). E grande parte dessas infecções hospitalares, cerca de 

60% dessas infecções são responsáveis pela formação de biofilmes nesses 

biomateriais (BEHLAU; GILMORE, 2008). 

 Devido ao fato de ainda não ser possível um total meio de erradicação dos 

biofilmes, precisamos adotar estratégias para evitar o surgimento do mesmo. 

 Contanto, devido a necessidade de diminuir a causa dessas infecções, surgiu-

se um conjunto de ações e recomendações que são as Precauções Básicas e 

Isolamento. Através dessas medidas, podemos controlar e até mesmo prevenir a 

transmissão cruzada e ainda ter uma melhoria da qualidade dos cuidados. Os 

alicerces dessas precauções básicas são: higiene das mãos, descontaminação do 

material e equipamentos clínicos, uso de equipamentos de proteção individual 

(luvas, máscaras), entre outras (PINA et al., 2010; PEREIRA et al., 2014) 

 O uso de antimicrobiano pode ser usado de maneira profilática, ou terapêutica 

no caso de já ter ocorrido uma infecção. E a escolha adequada do antimicrobiano a 

ser usado é um fator determinante para eficácia, como também a prescrição e doses 

corretas e intervalos corretos. E para isso foram adotadas algumas medidas que 

possam diminuir ou restringir o uso incorreto de antimicrobianos e elas são: limitar o 

uso de fármacos de “linha avançada”, para que se possa evitar uma possível 

resistência, e a utilização de antimicrobianos combinado para uma obtenção de um 

bom sinergismo ou a melhora da potencialização da ação desse fármaco (PINA et 

al., 2010). 

 Alguns tratamentos de infecções podem ser ineficazes quando associados a 

biofilmes em biomateriais, devido ao fato de os testes de susceptibilidade a 

antibióticos serem feitos em microrganismos na sua forma livre (planctônica), que 

possuem comportamentos diferentes dos microrganismos em forma de biofilme. Por 

isso foi comprovado que só técnicas convencionais não são tão eficazes para prever 
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a susceptibilidade, quando estamos tratando de microrganismos vivendo em 

comunidades, que esse motivo pode ter causado a maioria das tentativas 

fracassadas no que se refere a tratamentos eficazes. (FUX et al., 2005; HOIBY et 

al., 2014). 

 Sendo importante assim, obter-se um direcionamento de forças para obtenção 

de um melhor diagnóstico de biofilmes e uma melhor prática terapêutica visando 

diminuir a incidência de infecções e impedir a recorrência delas (WIDMER, 2001; 

HOIBY et al., 2014; MOZELLA et al., 2013). 

 Por tanto dentro das diretrizes, a melhor indicação é que os tipos de infecções 

ocasionadas por biofilmes devem ser separadas, dependendo do local onde elas 

atuam (tecido/muco), indivíduos que apresentam fibrose quística e principalmente os 

biofilmes que são encontrados fixados a corpos estranhos, por exemplo biomateriais 

e dispositivos médicos, ou aqueles que causam infecções através de tubos 

endovenosos ou cateter urinário (ALMEIDA et al., 2007; HOIBY et al., 2014; 

MOZELLA et al., 2013). 

 As terapias que recorrem ao uso de antibióticos são definidas por situações 

diferentes, entre elas: 

 

➢ Empíricas: Quando existe uma infecção, onde não se tem uma 

informação sobre os microrganismos envolvidos, e por consequência, é 

escolhido um antimicrobiano que possua um espectro de ação que 

atuam nos microrganismos possíveis de existir naquela situação clínica. 

➢ Definitivas: Onde o fármaco possa atuar de maneira correta e eficaz, 

para a erradicação da infecção é crucial que se tenha um diagnóstico 

clínico, onde irá indicar especificamente qual microrganismo está 

envolvido, além de testes de susceptibilidade a antibióticos. 

 

 

 

  Alguns dos estudos apontam que na maioria dos casos a melhor solução é a 

retirada do dispositivo para a erradicação da infecção e recuperação do paciente 

(WIDMER, 2001; HETRICK; SHOUFISCH, 2006; MOROLLINI et al., 2013). 
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 Problemas infecciosos em cirurgias ortopédicas é bem complexo, e pode 

acarretar em uma grande ameaça à saúde do paciente, que pode-lhe gerar vários 

problemas e sérios prejuízos, dentre eles: prolongamento do tempo de internação, 

repetidas intervenções cirúrgicas aumentando o custo assistencial, perda definitiva 

do implante, limitações físicas, perda do membro operado, má qualidade de vida e 

podendo assim aumentar o risco de mortalidade. Por isso são feitas medidas 

preventivas por instituições, onde acontecem essas infecções no sítio cirúrgico e que 

podem mudar de acordo com a necessidade, isso vai desde o pré-operatório até o 

pós-operatório como mostra a Tabela 5 (PEREIRA et al., 2014). 

 

Tabela 5 -Principais medidas preventivas contra as infecções de sítio cirúrgico 

Período pré-operatório 
 

Medidas preventivas 

 

 

 

 

Pré-operatório 

-Redução do tempo de internação pré-

operatório; 

- Estabilização e controle das condições 

prévias do paciente; 

- Banho pré-operatório (à noite e antes 

da cirurgia – tempo máximo de duas 

horas – incluindo a cabeça, com 

clorexidina degermante 2%); 

- Tonsura (somente se indicada e 

realizada na sala cirúrgica). 

 

 

 

 

Transoperatório 

-Controle glicêmico; 

-Degermação da pele (com clorexidina 

degermante 2% em cirurgias com 

implantes ou pacientes alérgicos ao iodo, 

nos demais PVP-I degermante 10%); 

- Antissepsia da pele (com clorexidina 

alcoólico 5% ou PVPI alcoólico 10%, 

deixar secar naturalmente); 

-Antibioticoprofilaxia cirúrgica 
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Pós-operatório 

 

-Proteger a incisão cirúrgica (por 48 

horas com curativo estéril seco). 

Fonte: Adaptado de Pereira et al., (2014, p. 183) 

 

3.2 Antibióticos de importância clínica nessas cirurgias. 

 

 As classes de antibióticos utilizados nesses tipos de cirurgias podem variar de 

acordo com a necessidade ou microrganismo relevante que acometem a infecção, 

devido ao biofilme. Vamos abordar a Vancomicina e Teicoplanina. 

 O uso de antibióticos como maneira profilática é bastante eficaz na diminuição 

da taxa de infecção em artroplastia total de joelho ou outros tipos de artroplastia.   

Principalmente quando se trata de microrganismos como o S. aureus e S. 

epidermidis que são responsáveis pela maioria das infecções periprotésicas 

(RODRIGUES et al., 2012). 

 Em um estudo realizado com 239 doentes, o uso de teicoplanina profilática 

versus cefalosporina, não houve vantagem significativa custo/benefício, onde a 

Academia Americana de Cirurgias Ortopédicas (AAOS) perdurou algoritmos, dando 

preferência a antibióticos como a Cefalozina e Cefuroxima (cefalosporina de 2° 

geração), e reservando para quadros mais complicados, como caso de pacientes 

alérgicos aos betalactâmicos, o uso de Vancomicina ou Clindâmicina. A vancomicina 

é recomendada para pacientes que possua um maior risco por MRSA, ou quando 

parte da unidade médica possua uma população dos pacientes ortopédicos uma 

incidência que supere 25% dos casos de infecções a esses microrganismos 

(RODRIGUES et al., 2012). 

 Existem alguns fatores de risco que podem prever maiores riscos de infecções 

em cirurgias ortopédicas e assim dificultar também o uso de antimicrobianos em ação 

profilática e no tratamento dessas infecções, dentre elas estão: obesidade, fator de 

risco transversal, onde pode se desenvolver infecções profundas; diabetes, onde o 

paciente tem 3,1 vezes maior probabilidade de desenvolver infecções profundas e 
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graves; pacientes com doenças inflamatórias; anemia falciforme; insuficiência 

hepática; portadores de HIV; insuficiência renal crônica, onde essas pacientes 

possuem um risco maior de infecções pós-artroplastia (RODRIGUES et al., 2012; 

CARVALHO et al., 2016). 

 A Vancomicina e a Teicoplanina são antimicrobianos que pertencem a classe 

dos Glicopeptídeos, que atuam na parede celular das bactérias. 

➢ Vancomicina: 

 É um antibiótico glicopeptídico tricíclico (Figura 6) derivado do Streptococcus 

orientalis. Possui um amplo espectro de atividade contra bactérias gram-positivas 

exemplos delas são as cepas de microrganismos que são considerados sensíveis 

em CIM de ≤ 2µm/ml por S. aureus, e ≤ 4µm/ml para S. epidermidis. Tem como 

mecanismo de ação inibir a síntese da parede celular da bactéria sensível, que 

através da sua capacidade de ligação de alta afinidade a extremidade terminal D-

alanil-Dalanina de unidade precursora da parede celular dessa bactéria que inibe 

essa síntese. Além de alterar a permeabilidade da membrana citoplasmática e ainda 

interferir na síntese de RNA citoplasmático como descreve a Figura 7 (GODMAN; 

GILMAN, 2012). 

 

Figura 6 – molécula da vancomicina 

 

Fonte: Godman; Gilman, (2012, p.1539) 
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Figura 7 – Mecanismo de ação dos Glicopeptídeos

 

Fonte: adaptado de Godman; Gilman, (2012, p. 1540) 

 

 

➢ Teicoplanina 

 

 Antibiótico formado de uma mistura de seis compostos que são relacionados 

entre si (Figura 8). Possui em sua molécula um hidrogênio terminal no oxigênio 

representado por um asterisco, em sua estrutura também possui cinco compostos R 

que é substituído por um ácido decanoico [ n-, 8 metil-, 9-metil, (z) -4-] ou um ácido 

nonanoico [8-metil]. É similar a vancomicina na sua estrutura química, e até mesmo 

no seu mecanismo de ação (Figura 7), até mesmo no espectro de ação, atividade, e 

até mesmo na via de eliminação (que é feita principalmente pela via renal). A 

Teicoplanina é eficaz contra cepas de estafilococos sensíveis e resistentes a 

meticilina, abrange um CIM de 4µm/ml. Pode ser administrada tanto por via 

intramuscular como por intravenosa (GODMAN; GILMAN, 2012). 
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Figura 8 – molécula da teicoplanina 

 

 

Fonte: Godman; Gilman, (2012, p.1539) 

 

 Um dos problemas que podem ser enfrentados com uso de antimicrobianos 

são a resistência microbiana e tolerância a esses antibióticos, onde até hoje pensa-

se que os fatores estão relacionados com a estrutura e alterações fisiológicas desses 

microrganismos, e é algo sério a se pensar para combater esses biofilmes 

(HENRIQUES et al., 2013). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Uma grande parte da atividade das bactérias na natureza é mediada da 

decorrência da organização de comunidades em forma de biofilme. Em favor dessa 

organização e desse tipo de comunicação essas bactérias adquirem uma forma de 

proteção ao seu desenvolvimento, que melhoram interações sinérgicas e permitem 

que essas bactérias possam sobreviver em ambientes hostis e até mesmo 

resistência a antibióticos. 

 Há uma variedade de infecções bacteriana que podem afetar o Homem, a 

maioria delas crônicas e que envolvem biofilmes, podendo ela ser causada por uma 

ou diferentes espécies. Através de técnicas microscópicas, pôde-se observar que 

existe uma heterogeneidade de biofilmes, onde há a existência de células em 

diferentes estados fisiológicos, e que é de extrema importância para a sua 

sobrevivência. 

 A produção e formação de biofilme em uma perspectiva médica, tem papel 

importante no aparecimento de doenças infecciosas, principalmente para pessoas 

que necessitam de dispositivos de longa permanência para uma melhoria de vida. O 

problema principal desse biofilme é a capacidade de resistência desses 

microrganismos aos mecanismos de defesa do hospedeiro ou até mesmo a terapia 

antimicrobiana. 

 São diversas as infecções causadas por biofilmes, e os mecanismos pelos 

quais esses microrganismos podem causar infecções. Embora tenha bastante tempo 

em que se estuda esses mecanismos, ainda não se tornou possível na íntegra 

entender todos os mecanismos, estrutura e atividade fisiológica dos agentes no 

interior dos biofilmes devido essa heterogeneidade e pelo fato de que esses 

microrganismos adquirirem proteção devida a camada superficial polissacarídica e 

na redução do metabolismo desses microrganismos que estão em faze estacionária 

de crescimento. 

 Até o momento, essas infecções vêm sendo tratadas com o uso de 

antibioticoterapia, porém, o número de mecanismos de resistência que esses 

microrganismos adquirem está cada vez maior, devido ao uso indiscriminado de 

antibiótico ou doses ineficazes. Por isso o uso do antibiótico mais adequado ao 

tratamento vai depender muito do patógeno causador dessa infecção e do seu perfil 
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de sensibilidade. Nesse tipo de infecções, o sucesso do tratamento vai depender do 

uso de antibióticos em altas doses e a longo prazo e/ou a remoção de qualquer objeto 

que possa ser estrando ao organismo. 

 Atualmente, para esse tipo de cirurgia não existe técnicas muito eficazes e que 

não sejam invasivas para o tratamento de biofilmes que infectam biomateriais ou 

dispositivos médicos. Por isso são necessários esforços para que haja uma 

reavaliação de novas técnicas cirúrgicas que visam uma melhora ou erradicação no 

tratamento e ao combate ao biofilme, além de novos conceitos no uso de antibióticos, 

e desenvolvimento de tratamentos não-invasivos e eficazes nesses tipos de 

infecções. Que possam levar a novas estratégias, como exemplo a utilização de 

antimicrobianos em biomateriais, dentre eles hoje em dia estão a classe dos 

Glicopeptídeos como a Vancomicina e Teicoplanina, porém devido à alta capacidade 

de resistência novos antibióticos precisam ser estudados para utilização de novos 

tratamentos eficazes no combate ao biofilme.  
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