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Resumo 

A água caracteriza-se por ser um importante habitat de micro-organismos, entre os quais destacam-se bactérias 

heterotóficas e P. aeruginosa e para a identificação e caracterização dos mesmos usam-se técnicas genotípicas. Estes 

micro-organismos são possíveis causadores de gastroenterite e infecções em humanos e além disso são capazes 

desenvolver biofilmes, que causam uma série de problemas nas indústrias de alimentos e bebidas e por apresentarem 

resistência a antibióticos, com diversas implicações para a saúde pública. 
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Introdução 
 P. aeruginosa, bactéria Gram-negativa aeróbia, é capaz 
de se multiplicar em água mineral devido a sua baixa 
exigência por nutrientes. Além disso, são capazes de 
formar biofilme e podem carrear resistência natural à 
determinados tipos de antibióticos. 

Resultados e Discussão 
Cepas identificadas como P. aeruginosa foram 
submetidas à tipagem molecular ². 
A determinação do perfil de resistência aos antibióticos 
foi conduzida por difusão de discos em ágar, avaliando-
se os seguintes antibióticos: Amicacina - 30μg, 
Aztreonam - 30μg, Cefepime - 30μg, Gentamicina - 
10μg, Meropenem - 10μg, Ceftazidima - 30μg, 
Piperacilina + Tazobactam 100μg/10μg, Imipenem - 
10μg, Ciprofloxacina - 5μg e Cefotoxima 30 μg 3, 4. 
A capacidade de adesão/formação de biofilmes foi 
realizada conforme Sant’Ana et al., 20125 em diferentes 
materiais - plástico (politereftalato de etileno – PET, 
policloreto de vinila – PVC e acrílico), vidro e aço 
inoxidável. 
28 isolados de P. aeruginosa foram submetidos a 
tipagem molecular pela técnica de Pulsed Field Gel 
Electrophoresis (PFGE), sendo possível verificar 7 
cluster com 100% de similaridade e que entre todas as 
cepas, 85,8% se similaridade foi observado (Figura 1). 

 
Figura 1. Dendograma de 28 isolados de P. aeruginosa obtidos de água mineral 
comercializadas em São Paulo, Brasil. 
 

Biofilmes são conjuntos de micro-organismos que são 
capazes de produzir exopolissacarídeos que os protege 
e facilita a adesão à superfície¹. Ao testar as 28 cepas, a 

adesão e formação de biofilme foi possível observar 
que, independente do material utilizado, P. aeruginosa 
são capazes de formar biofilme (Figura 2).  

 
Figura 2. Adesão e formação de biofilme em diferentes cupons por 28 isolados de 
P. aeruginosa obtidos de água mineral comercializadas em São Paulo, Brasil, 
expressos em log UFC / cm². 
 

Em relação a resistência a antibióticos, os isolados 
apresentaram sensibilidade aos diferentes antibióticos, 
ou seja, os diferentes compostos capazes de inibir o 
crescimento das cepas testadas em diferentes graus 
(Figura 3). 

                   
Figura 3. Sensibilidade dos 28 isolados de P. aeruginosa a diferentes antibióticos. 

Conclusões 
A capacidade de formação de biofilme pelas cepas de P. 
aeruginosa é comprovada através do presente estudo, 
ficando evidente sua habilidade de formar biofilmes em 
superfícies diversas. 
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