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―The mind that opens to a new idea never returns to its original size‖ 

Albert Einstein 
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Resumo 

 

 Este trabalho teve como objectivo principal avaliar a capacidade de aderência das 

células, bem como a evolução na formação de biofilmes, de Listeria monocytogenes a 

cupões de aço inoxidável 304 com diferentes polimentos (2B e 4#). Foram utilizadas duas 

estirpes (3006 e 3119) má e boa produtora de biofilmes, em dois meios de cultura (MWB e 

TSB) e em solução de Ringer. Foram analisados, em gel SDS-PAGE, os perfis de proteínas 

das duas estirpes crescidas em meio MWB.  

 De acordo com a estirpe e com a condição testada, verificou-se a aderência 

instantânea de L. monocytogenes ao aço (1,8 a 3,8 log UFC/cm2). A aderência foi 

significativamente maior (p0,05) em meio de cultura rico (TSB), e a aço inoxidável com 

polimento #4, mais rugoso. Quando comparada a aderência das duas estirpes nas 

condições testadas, conclui-se não haver diferenças significativas (p0,05) entre estirpes, 

sugerindo que a aderência inicial não deverá ser determinante na capacidade de formação 

de biofilme.  

 Foram detectadas diferenças nos perfis de proteínas secretadas. Uma banda 

correspondente a uma proteína com cerca de 29 a 36 kDA foi detectada no secretoma dos 

biofilmes das duas estirpes, estando ausente no secretoma das mesmas estirpes em estado 

planctónico.  

 Os resultados aqui apresentados sugerem, como recomendável, a utilização pelas 

indústrias alimentares, do aço 304 com polimento 2B. 
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Abstract 

 

 The main goal of this work was to evaluate the adherence, as well as biofilm forming 

ability of Listeria monocytogenes, to stainless steel type 304 finishes 2B and 4# .A strain with 

poor and good biofilm forming ability were tested (CBISA 3006 e 3119) in two culture media 

(MWB and TSB) as well as in Ringer’s solution. The proteomic profiles of these two strains, 

grown in MWB, were analyzed by SDS-PAGE.  

 Depending on the strain and the condition tested, results showed an immediate 

adherence of L. monocytogenes to stainless steel (1.8 a 3.8 log CFU/cm2). Adherence was 

significatively higher (p<0.05) in rich media (TSB) for the stainless steel with a more rough 

finish (#4). No significative diference (p0.05) was detected between the two strains in their 

adherence ability, suggesting that initial attachment is not determinant in their biofilm forming 

ability. 

 Among the secreted proteins differences were detected. A band corresponding to a 

protein with approximately 29 a 36 kDA was detected for both strains, only on the secretome 

of the biofilms but was absent in these strains planktonic secretome. 

 The results presented, suggest that finish 2B should be prefered to finish #4 for 

stainless steel to be used in food industries. 
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Extended Abstract 

 

 Listeria monocytogenes is a foodborne bacterial pathogen for humans and animals, 

which can cause an infectious disease - listeriosis - whose principal route of infection is 

through food. There are several cases of contamination with L. monocytogenes in food 

products. Therefore, the measures in the food industry are becoming increasingly so as to 

avoid a public health problem and respond to an increasingly demanding consumer, not only 

in quality but also food security. 

 This bacterium is able to persist in the environment in the form of biofilm, which gives it 

a greater survival capacity. It can adhere to several surfaces, including stainless steel. 

 The main goal of this work was to evaluate the adherence, as well as biofilm forming 

ability of Listeria monocytogenes, to stainless steel type 304 finishes 2B and 4# .A strain with 

poor and good biofilm forming ability were tested (CBISA 3006 e 3119) in two culture media 

(MWB and TSB) as well as in Ringer’s solution. The proteomic profiles of these two strains, 

grown in MWB, were analyzed by SDS-PAGE.  

 Depending on the strain and the condition tested, results showed an immediate 

adherence of L. monocytogenes to stainless steel (1.8 a 3.8 log CFU/cm2). Adherence was 

significatively higher (p<0.05) in rich media (TSB) for the stainless steel with a more rough 

finish (#4), although the concern of Food Industry due to adherence of bacteria in the 

absence of nutrients (Ringer’s solution). Adherence and biofilm formation of strain 3119 was 

promoted by stainless steel, type 304, finish #4. No significative diference (p0.05) was 

detected between the two strains in their adherence ability, suggesting that initial attachment 

is not determinant in their biofilm forming ability. 

 Among the secreted proteins differences were detected. A band corresponding to a 

protein with approximately 29 a 36 kDA was detected for both strains, only on the secretome 

of the biofilms but was absent in these strains planktonic secretome. This protein is in 

identification process and may be related to biofilm formation. 

 The results presented, suggest that finish 2B should be prefered to finish #4 for 

stainless steel to be used in food industries. 
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1. Introdução 

1.1. Caracterização de Listeria monocytogenes 

 Listeria monocytogenes foi isolada pela primeira vez em 1924 por Murray, Weeb e 

Swann, como sendo o agente responsável da septicemia de coelhos, identificando-a como 

Bacterium monocytogenes (Muray et al., 1926). Também na África do Sul em 1927, Pirie 

isolou uma bactéria gram-positiva do fígado de ratos denominando-a de Listerella 

hepatolytica (Pirie, 1927). Quando se descobriu que Bacterium monocytogenes e Listerella 

hepatolytica eram o mesmo microrganismo, este passou a ser designado como Listerella 

monocytogenes. Em 1940, Pirie propôs a alteração do nome de Listerella monocytogenes 

para Listeria monocytogenes, nome pelo qual se conhece actualmente esta espécie 

bacteriana. 

 L. monocytogenes pertence ao Reino Bacteria; Filo Firmicutes; Classe Bacilli; Ordem 

Bacillales; Família Listeriaceae; Género Listeria. Actualmente, o género Listeria compreende 

oito espécies: Listeria monocytogenes, Listeria ivanovii, Listeria innocua, Listeria seeligeri, 

Listeria welshimeri, Listeria grayi, Listeria rocourtiae (Leclerq et al., 2009) e Listeria marthii 

(den Bakker et al., 2010). No entanto, apenas L. monocytogenes e L. ivanovii são 

patogénicas (Vázquez-Boland et al., 2001). L. monocytogenes infecta tanto humanos como 

animais, enquanto L. ivanovii é particularmente associada a infecções em animais (Hain et 

al., 2007).  

 São descritos 13 serovares de L. monocytogenes (1/2a, 1/2b, 1/2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4ab, 

4b, 4c, 4d, 4e e 7) que se encontram divididos em três divisões genéticas. À divisão I 

pertencem os serotipos 1/2a, 1/2c, 3a e 3c, à divisão II pertencem os serotipos 1/2b, 3b, 4b, 

4d, 4e e 7 e, os serótipos 4a e 4c pertencem à divisão III (Doumith et al., 2004). Os 

serovares 1/2a, 1/2b, 1/2c e 4b são os mais associados à contaminação de alimentos e a 

casos de listeriose (Jacquet et al., 2002). Os casos mais graves de listeriose estão 

associados ao serovar 4b, presumindo-se que as estirpes deste serovar possam possuir 

propriedades únicas de virulência (Hain et al., 2007). 

 L. monocytogenes é uma bactéria gram-positiva com baixo conteúdo em G+C, 

anaeróbia facultativa, não esporulada e não capsulada, com a forma de bastonete com 

dimensões de 0,4 µm de diâmetro e 1 a 1,5 µm de comprimento. Este microrganismo possui 

flagelos peritriquiais que lhe permitem uma mobilidade característica quando incubadas a 

20-25 ºC. No entanto esta mobilidade é inexistente a 37 ºC (Seeliger et al., 1986). 
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 As colónias de L. monocytogenes, após 24 - 48 horas  em agar nutritivo, apresentam 

0,5 a 1,5 mm de diâmetro e uma cor azul acinzentada, quando observadas com luz directa,  

e reflexos azul esverdeados quando observadas com luz oblíqua (Seeliger et al., 1986). 

 L. monocytogenes é um microrganismo com capacidade de crescer numa vasta gama 

de temperaturas, de 1 a 45 ºC (Chaturongakul et al., 2008) mas o seu crescimento óptimo 

ocorre entre 30 a 37 ºC. Por conseguir sobreviver e desenvolver-se a temperaturas de 

refrigeração, este microrganismo torna-se uma preocupação para a Indústria Alimentar em 

produtos sujeitos a refrigeração. 

 O valor de pH óptimo de crescimento é neutro ou ligeiramente alcalino, embora 

algumas estirpes de L. monocytogenes consigam crescer num intervalo de pH que pode ir 

de 4,4 a 9,6 (Chaturongakul et al., 2008). Para valores de pH inferiores a 4,3 usando HCl 

como acidificante, o crescimento de L. monocytogenes é inibido. 

 Esta bactéria possui uma grande tolerância ao sal, verificando-se crescimento em 

meios com uma concentração salina (NaCl) de 10% (m/v) e podendo assim sobreviver por 

longos períodos de tempo em alimentos (Chaturongakul et al., 2008). 

 Para o seu desenvolvimento, esta bactéria necessita de biotina, riboflavina, tiamina e 

aminoácidos como, cisteína, glutamina, isoleucina, leucina e valina. Também a glucose é 

necessária para a multiplicação deste microrganismo (Premaratne et al., 1991). 

 L. monocytogenes é uma bactéria bem adaptada para sobreviver no estado de vida 

saprófita. É um microrganismo ubíquo, tendo sido isolado de água doce e de água salgada, 

de solos, de esgotos, de material vegetal em decomposição – habitat natural, de silagens, 

de fezes de animais e de humanos (Vázquez-Boland et al., 2001). 

 

1.2. Listeriose 

 A doença infecciosa provocada por espécies do género Listeria, maioritariamente pela 

espécie L. monocytogenes, é definida como listeriose sendo a via alimentar, a principal via 

de infecção. A listeriose é considerada uma doença bacteriana grave, já que apresenta 

taxas de mortalidade, nos seres humanos, entre 20 e 30% (Vázquez-Boland et al., 2001). 

 Os casos de listeriose podem ser de listeriose feto-maternal e neonatal, e de listeriose 

em adultos. Nos casos de listeriose feto-maternal e neonatal, a infecção do feto ocorre 

através da placenta. Esta infecção conduz ao aborto, especialmente após o quinto mês de 
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gestação, a nados mortos ou a recém-nascidos infectados. A infecção da grávida é 

geralmente assintomática podendo, no entanto, conduzir a sintomas semelhantes a uma 

gripe ligeira, fadiga e dores de cabeça, dores musculares e nas articulações. Também se 

verificam casos de listeriose neonatal, que se manifestam entre a primeira e a oitava 

semana após o parto, e caracterizados por meningites, gastroenterites e pneumonias 

resultantes da aspiração do líquido amniótico por parte do recém-nascido aquando do parto 

(Vázquez-Boland et al., 2001). Os casos de listeriose em adultos caracterizam-se por 

afectarem o sistema nervoso central provocando meningites, encefalites e septicemias em 

55 a 70% dos caso (Vázquez-Boland et al., 2001). 

 O período de incubação pode ir de 1 a 90 dias. A severidade e o resultado clínico da 

listeriose dependem do número de bactérias ingeridas, da virulência da estirpe e da 

condição subjacente/estado imunológico do hospedeiro. 

 Em Setembro de 2008 detectou-se uma contaminação com L. monocytogenes em 

produtos cárneos numa empresa canadiana. A Agência de Saúde Pública do Canadá 

(PHAC) confirmou, em 2010, que a contaminação levou a um surto de listeriose que registou 

57 casos, dos quais 23 conduziram à morte dos infectados [1].  

 Recentemente nos Estados Unidos da América, em Agosto de 2011, o Centro para o 

Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) confirmou a infecção de 123 pessoas e a morte de 

outras 25 devido à ingestão de meloas do tipo ―Rocky Ford Cantaloupes‖ contaminadas com 

L. monocytogenes [2]. 

 A ocorrência de listeriose em Portugal não é, actualmente, de declaração obrigatória, 

pelo que não existe informação estatística sobre o número de casos. No entanto, ainda que 

não sejam dados assumidos oficialmente, em Agosto de 2010, um surto de listeriose 

ocorrido na zona de Lisboa e Vale do Tejo, infectou alegadamente 20 indivíduos, dos quais 

13 terão falecido[3]. 

  

1.3. Importância do microrganismo para a Indústria Alimentar 

 L. monocytogenes é responsável por diversos tipos de contaminações ocorridas na 

Indústria Alimentar. Por este motivo, tornou-se imprescindível criar uma política de combate 

a contaminações provocadas por este, e outros microrganismos, tanto nos produtos 

alimentares, como nos equipamentos necessários para o seu processamento. Estas 
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medidas visam não só evitar um problema de saúde pública, como são também resposta ao 

consumidor cada vez mais exigente ao nível da qualidade e da segurança alimentar. 

 A implementação e a monitorização de procedimentos de controlo da qualidade são 

imprescindíveis para erradicar as contaminações por patogénios alimentares.  

 L. monocytogenes é tolerante, como já referido, a valores extremos de temperatura, 

pH e pressão osmótica, frequentemente, associados ao processamento alimentar. Devido à 

sua ubiquidade, a contaminação por L. monocytogenes ocorre numa ampla gama de 

alimentos: leite cru, queijos, carne, peixe e vegetais, entre outros. 

 Os produtos lácteos, por exemplo, são particularmente susceptíveis à contaminação 

por L. monocytogenes. A elevada incidência desta bactéria nos queijos, fabricados com leite 

cru ou pasteurizado, indica que a presença de bactérias nestes produtos não está 

relacionada apenas com o facto de o leite utilizado estar contaminado mas também com a 

ocorrência de contaminações cruzadas durante o processo de fabrico e distribuição dos 

queijos. 

 O controlo desta bactéria nos alimentos deve começar ao nível das matérias-primas e 

manter-se ao longo do processamento, através da identificação de pontos de controlo 

críticos que permitam assegurar a inexistência de contaminações durante o processamento 

(Lovett et al., 1988). 

 L. monocytogenes tem a capacidade de sobreviver em condições adversas para 

outros microrganismos patogénicos. Uma das razões que explica esta sobrevivência no 

processamento alimentar é devida à sua habilidade para formar biofilmes à superfície dos 

equipamentos e utensílios, dificultando a sua erradicação e contribuindo para a 

contaminação dos géneros alimentícios em qualquer das etapas do processo. 

 A erradicação de estirpes persistentes consegue-se, por vezes, através da separação 

correcta das áreas produtivas, pelo desmontar dos equipamentos para acções de 

higienização mais intensivas (Lundén,et al., 2004), por alterações das intalações e, sempre 

que possível, pela utilização de vapor, ar e água quentes na higienização (Autio, et al., 

2003). No entanto, conhecem-se casos em que apenas foi possível eliminar o problema de 

contaminação do alimento, com este patogénio, através da troca de equipamento de 

processamento alimentar (Lundén et al. 2002) 

 

  



Introdução 

 

5 
 

1.4. Definição de biofilme 

 Com o auxílio de microscópios rudimentares, o primeiro biofilme microbiano foi 

descoberto na superfície dos dentes, por  A. Van Leeuwenhoek, no século dezassete. No 

entanto, a teoria geral da definição de biofilme não surgiu antes de 1978, sendo este 

constituído por células individuais ou por microcolónias embebidas numa matriz 

exopolimérica de natureza polissacarídea predominantemente aniónica, que medeia a 

aderência (Costerton et al,. 1978). 

 A definição de biofilme foi alterada e ajustada ao longo dos anos até que em 2002, 

Donlan et al. definiram biofilme como sendo uma comunidade microbiana séssil 

caracterizada por células irreversivelmente aderentes a um substrato ou entre elas, 

embebidas numa matriz de substâncias poliméricas extracelulares por elas produzidas e 

que apresentam alterações fenotípicas no que respeita a taxas de crescimento e expressão 

génica. 

 Estima-se que mais de 90% dos microrganismos viva sob a forma de biofilmes 

(Costerton et al., 1987) em ambientes aquáticos, terrestres ou no corpo humano, podendo 

existir tanto em comunidades puras, como em comunidades multi-espécies. 

 Jefferson (2004) apontou quatro factores que explicam a existência de bactérias na 

forma de biofilme. O primeiro factor sugere que o biofilme pode constituir o modo natural de 

existência das bactérias, visto que o crescimento bacteriano em laboratórios, no estado 

planctónico, é realizado em condições óptimas que não se verificam no meio natural. O 

biofilme é também apontado como mecanismo de defesa, já que permite proteger as células 

das camadas internas de forças de cisalhamento geradas pela passagem dos fluidos, bem 

como da predação e da fagocitose. A formação de polímeros extracelulares (PEC) permite a 

acumulação de glucose e a fixação das células num ambiente cujas condições são propícias 

ao crescimento, fazendo do biofilme um habitat favorável. Por fim, o autor sugere que a 

existência das bactérias em biofilme possibilita a actuação em comunidade das células que 

o constituem. Assim, as células apresentarão heterogeneidade fenotípica o que poderá ser 

interpretado como especialização e divisão de funções, à semelhança com o que se verifica 

nos organismos multicelulares. Estes factores estão representados de forma artística na 

figura 1. 
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Figura 1 – Representação artística dos factores que explicam a formação de biofilme 
bacteriano (Jefferson, 2004)  

 

 O mecanismo de comunicação entre as bactérias é designado por quorum sensing. O 

quorum sensing é  um sistema de estímulo e resposta relacionado com a  densidade 

populacional. Muitas espécies de bactérias usam quorum sensing de modo a coordenar a 

expressão génica de acordo com a densidade populacional. Este sistema pode ocorrer 

numa única espécie bacteriana, bem como entre diversas espécies, regulando diversos 

processos. As bactérias que utilizam este sistema de comunicação produzem e secretam 

constantemente moléculas sinalizadoras designadas de auto-indutoras. Estas moléculas 

vão-se acumulando no meio e, à medida que a população cresce, a sua densidade 

aumenta. Quando são atingidos níveis críticos, são induzidas alterações na expressão dos 

genes bacterianos (Bassler, 2002). 

 Segundo Bassler (2002), as moléculas auto-indutoras das bactérias gram-positivas 

são geralmente pequenos péptidos modificados, que são enviados para o exterior da célula 

através de transporte activo. Estas moléculas interagem com a membrana celular por via 

das proteínas da membrana. Verifica-se então uma cascata de fosforilações que culmina na 

activação das proteínas que regulam a transcrição dos genes alvo. Estes péptidos podem 

também conduzir à lise de uma parte da população, com consequente libertação de DNA, 

que pode, posteriormente, ser assimilado por células naturalmente competentes, 
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constituindo-se assim também um mecanismo importante de transferência horizontal de 

genes. A libertação de DNA no meio garante, por si só, o aumento da quantidade de 

substâncias poliméricas promovendo assim o desenvolvimento do biofilme (Matsukawa et 

al., 2004).  

  Os polímeros extracelulares, além de protegerem as bactérias, fornecem um sistema 

de canais que armazena os nutrientes e minerais necessários para a sua sobrevivência. 

Estes polímeros são maioritariamente compostos por polissacáridos (até 65%)  e por  

proteínas, minerais, nutrientes e ácidos nucleicos. Quando a bactéria se encontra num meio 

hidratado, o PEC é maioritariamente constituído por água. 

 Ao longo do tempo, os nutrientes, disponíveis às células presentes no biofilme, 

tornam-se limitados, os resíduos acumulam-se e torna-se vantajoso para as bactérias do 

biofilme voltarem ao estado planctónico. Assim, os biofilmes desagregam-se. Segundo 

Kolodkin-Gal et al. (2010), antes desta desagregação, as bactérias produzem uma 

substância que previne a formação de biofilme podendo eliminar biofilmes existentes. Esta 

substância é composta por uma mistura de D-leucina, D-metionina, D-tirosina, e D-

triptofano, em concentrações nanomolares. Kolodkin-Gal et al. (2010) verificaram que o 

tratamento com esta substância de D-aminoácidos causa a libertação de fibras, 

responsáveis pela ligação do biofilme, contribuindo assim para a desagregação deste. Estes 

factores podem conduzir a uma abordagem promissora com vista ao desenvolvimento de 

metodologias para erradicação dos biofilmes nas indústrias alimentares. 

 

1.5. Factores que influenciam a formação de biofilme 

 A formação do biofilme é condicionada por vários factores como a superfície de 

aderência, a disponibilidade de nutrientes, a composição da comunidade microbiana, as 

características hidrodinâmicas do meio, as interacções específicas e o transporte celular 

(Chmielewski, et al., 2003). A composição do biofilme é afectada pelas condições do meio 

envolvente, tais como, temperatura, pressão, pH e oxigénio dissolvido (O’Toole et al., 2000).  
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Tipo de microrganismo 

 Em natureza, os biofilmes são constituídos por várias espécies bacterianas, tendo uma 

maior dimensão e maior estabilidade do que os biofilmes de uma única espécie. A 

organização do biofilme de culturas mistas é baseada na capacidade de sobrevivência, ou 

seja, em função das necessidades de cada espécie que forma o biofilme (Agle et al., 2007). 

Existem estudos feitos com vários tipos de microrganismos como por exemplo, 

Pseudomonas fluorescens, Escherichia coli, Vibrio cholerae, Staphylococcus epidermidis, 

Staphylococcus aureus, entre outras espécies. Com estes estudos, verificou-se que cada 

espécie possui atributos genéticos, fisiológicos e estruturais únicos que são optimizados 

para o seu nicho ecológico.  

 Lemon et al. (2007) verificaram que a mobilidade flagelar é crítica para a formação de 

biofilmes em L. monocytogenes, pois observaram defeitos na formação de biofilme em 

mutantes sem mobilidade. De acordo com Vatanyoopaisarn et al. (2000), a mobilidade 

mediada pelo flagelo é fundamental tanto para a subsequente formação do biofilme. Estes 

autores verificaram também que os flagelos são muito importantes para a fase de aderência 

inicial na formação de biofilme. No entanto, estudos recentes realizados à temperatura de 

refrigeração, indicam que estirpes com poucos flagelos apresentam capacidade para 

formação de biofilme significativamente superior à de estirpes com presença abundante de 

flagelos (Cabrita et al., resultados não publicados). 

 

Características do fluido 

 A estrutura,  as propriedades e o desenvolvimento do biofilme estão dependentes do 

regime de escoamento do fluido, laminar ou turbulento (Congan et al., 2004). Simões et al. 

(2003) verificaram que os biofilmes formados por P. fluorescens, em regime turbulento, 

apresentavam maior actividade, menos quantidade de PEC e maior conteúdo proteíco que 

os biofilmes formados em regime laminar. 

 A temperatura é um factor determinante para a formação e desenvolvimento dos 

biofilmes. Di Bonaventura et al. (2008) verificaram um aumento da hidrofobicidade – factor 

importante na etapa inicial da aderência microbiana -  com o aumento da temperatura, 

afirmando existir diferenças significativas entre incubações a 37, 22, 12 e 4 ºC.  
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 Recentemente, Lourenço et al. (2011) verificaram que biofilmes de Pseudomonas 

aeruginosa produzidos a 12 ºC eram menos susceptíveis a desinfectantes do que os 

produzidos a 37 ºC. 

 O pH pode alterar as propriedades electrostáticas tanto das superfícies, como dos 

microrganismos, condicionando o processo de aderência microbiano. Estudos demonstram 

que a pH 8, a formação de biofilme de L. monocytogenes é máxima em superfícies de aço 

inoxidável (Herald, et al., 1988). 

 A concentração de nutrientes continua a ser uma das características mais 

controversas relativamente à formação de biofilmes. Enquanto  muitos autores, tais como 

Stepanovic et al. (2004), afirmam que L. monocytogenes forma biofilmes preferencialmente 

em concentrações elevadas de nutrientes, outros autores, como Kim et al. (1994), afirmaram 

que os biofilmes de L. monocytogenes se desenvolvem melhor em meio mínimo ou meio 

rico diluído. 

 

Tipo de material da superfície e o seu estado de conservação 

 O material utilizado nas indústrias alimentares para equipamentos e utensílios deve 

ser adequado ao produto e facilitar a higienização. As acções de higienização demasiado 

prolongadas podem levar à deterioração dos materiais, sendo necessário escolher materiais 

resistentes às sucessivas higienizações. 

 Tendo em conta a capacidade dos microrganismos em formarem biofilmes, o estudo 

da capacidade de aderência destes às superfícies é de grande importância. O facto de L. 

monocytogenes formar biofilmes numa grande variedade de superfícies, levou a muitos 

estudos em materiais como o poliestireno, teflon, mármore, granito, vidro, polipropileno e 

aço inoxidável (Frank e Koffi, 1990; Blackman e Frank, 1996; Lundén et al., 2000; Pan et al., 

2006; Silva et al., 2008; Di Bonaventura et al., 2008). 

 A superfície, quando exposta a um meio líquido, é condicionada e revestida, quase 

imediatamente, pelos polímeros desse meio, resultando numa modificação química que vai 

alterar a velocidade e a extensão da aderência microbiana (Donlan et al., 2002). As 

superfícies rugosas, ou com fissuras, acumulam detritos e dificultam a higienização, 

permitindo a sobreviência de microrganismos. No entanto, estudos indicam que as 

superfícies lisas são colonizadas tão facilmente como as superfícies rugosas (Costerton et 
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al., 1995) apesar de o processo de aderência ocorrer, mais frequentemente, em superfícies 

rugosas e mais hidrofóbicas (Pan et al., 2005)  

 O condicionamento superficial é um fenómeno caracterizado por um aumento da 

concentração de nutrientes junto à superfície, sempre que um corpo estranho é colocado 

num meio líquido. Assim, uma superfície condicionada possui afinidades, para os 

microrganismos, diferentes de uma superfície não condicionada (Kumar et al., 1998) 

 

1.6. Etapas da formação de biofilmes 

 A formação de um biofilme ocorre em qualquer superfície submergida e em qualquer 

ambiente com microrganismos. 

 A formação de biofilmes bacterianos ocorre em três fases. Uma fase de aderência, 

uma fase de maturação e uma fase de dispersão. A fase de aderência é constituída pela 

aderência inicial e pela aderência irreversível.  

 A aderência inicial é de natureza reversível e mediada por interacções não específicas 

como ligações hidrofóbicas, para superfícies abióticas, ou através de ligações moleculares 

específicas (lecitinas, adesinas) para tecidos vivos ou desvitalizados. À medida que o 

microrganismo se aproxima da superfície de contacto, através da mobilidade do próprio 

microrganismo ou do escoamento do fluído onde se encontra, a aderência fica cada vez 

mais dependente do balanço de forças atractivas e repulsivas, como forças electrostáticas, 

interacções hidrofóbicas, forças de Van der Walls, entre outras. 

 A segunda fase da aderência, a aderência irreversível, é caracterizada pela formação 

dos PEC, que conferem uma maior aderência entre os microrganismos por se complexarem 

com os materiais da superfície através de receptores específicos localizados em pili, fibras 

ou fibrilas. Nesta fase da aderência, estão envolvidas forças de interacção dipólo-dipólo, 

pontes de hidrogénio, ligações iónicas, ligações covalentes e interacções hidrofóbicas. 

Assim que as células se encontram irreversivelmente ligadas, inicia-se o processo de 

maturação. 

 A maturação do biofilme é constituída por duas etapas. Na primeira etapa, há 

formação de microcolónias que se desenvolvem e que dão origem a camadas de células 

que cobrem a superfície. Na segunda etapa de maturação, os microrganismos crescem e 

multiplicam-se, através dos nutrientes presentes, e juntamente com os PEC, interagem com 

moléculas orgânicas e inorgânicas formando o glicocálix. 
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 A última fase do ciclo de vida do biofilme designa-se dispersão. Quando o biofilme 

atinge uma massa crítica, as zonas mais externas do biofilme libertam agregados celulares 

e células planctónicas permitindo a expansão e a colonização em novas superfícies, 

recomeçando o processo da formação do biofilme. Este processo de formação do biofilme é 

apresentado na figura 2. 

 

 

Figura 2 - Processo de formação do biofilme (adaptado de [4]) 
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1.7. Métodos para avaliar a formação de biofilme 

 Nas últimas décadas, uma grande variedade de metodologias têm sido descritas para 

o estudo da formação e desenvolvimento de biofilmes. As várias metodologias utilizadas, 

actualmente, para o estudo dos biofilmes diferenciam-se segundo dois grandes factores: o 

modo de crescimento dos biofilmes e o modo de quantificação destes. 

 O crescimento dos biofilmes pode ser feito em vários tipos de materiais, como vidro, 

teflon, aço inoxidável, entre outros, em cultura contínua ou em batch. Para o crescimento de 

biofilmes em cultura contínua são frequentemente utilizados métodos como o CDC Biofilm 

Reactor, o BST Biofilm Annular Reactor ou o Drip Flow Reactor. Já para crescimento de 

biofilmes em cultura batch são utilizados métodos como o Robinson Modified Device, 

Calgary Biofilm Device ou reactores de disco. 

 

Figura 3 – Métodos para o crescimento de biofilmes em cultura contínua.  

Da esquerda para a direita: BST Biofilm Annular Reactor, CDC Biofilm Reactor e Drip Flow Reactor 
(Fonte: [5]) 

 

 A quantificação dos biofilmes pode ser realizada através da contagem directa de 

células viáveis no biofilme, da coloração do biofilme ou ainda da sua visualização por 

microscopia. 

 As células viáveis no biofilme são recuperadas para posterior quantificação através de 

raspagem, sonicação ou utilização do vortex. Estes procedimentos têm, no entanto, como 

desvantagem, apresentarem resultados por defeito devido a agregados de difícil 

resuspensão. A raspagem é capaz de remover 97% das células aderentes a aço inox e a 

utilização do vortex possui uma eficácia de remoção de 99% em tubos de silicone.  
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 Dos métodos que se baseiam na coloração para quantificar o biofilme podem-se 

destacar os que utilizam corantes como o cristal violeta. O método do cristal violeta foi 

descrito inicialmente por Christensen et al. (1985) e baseia-se na aplicação do corante, 

seguida de extracção do corante ligado com um solvente e da sua quantificação através da 

medição da absorvâcia. Métodos como a resazurina ou Alamar Blue (O’Brien et al., 2000; 

Palomino et al., 2002; Pettit et al., 2005) o Syto 9 (Honraet et al., 2006) ou o XTT (Kuhn et 

al., 2003), entre outros, são também baseados na coloração, de modo a quantificar o 

biofilme (Peeters et al., 2007). 

 A visualização dos biofilmes pode ser feita com recurso a várias técnicas de 

microscopia, como a microscopia de contraste, de epifluorescência, de transmissão, de 

varrimento electrónico, confocal de varrimento laser, entre outras, havendo certas limitações 

em alguns dos métodos. 

 

1.8. A proteómica como ferramenta de estudo 

 Após a sequenciação dos genomas bacterianos, surgiu a necessidade de 

compreender os processos complexos e dinâmicos relacionados com os genes. A 

proteómica surge, enquanto ciência, como o estudo sistemático das proteínas, presentes 

num sistema biológico, expressas por um genoma. Esta área de investigação, dedicada à 

análise de proteínas, em conjunto com a genómica, permite o estudo dos processos 

bioquímicos que afectam a fisiologia dos organismos. A aplicação de técnicas analíticas 

como a electroforese, a espectrometria de massas e a bioinformática possibilitou a 

resolução simultânea de uma grande quantidade de proteínas, com grande sensibilidade e 

reprodutibilidade. 

 

1.8.1. Análise electroforética de proteínas 

 A electroforese é definida como a migração de partículas carregadas electricamente 

sob a influência de um campo eléctrico. As condições experimentais são acertadas de modo 

a permitir a separação das moléculas de acordo com o seu tamanho. Numa solução, se um 

soluto tem carga positiva (catião), irá migrar em direcção ao eléctrodo negativo (cátodo). Se, 

por outro lado, o soluto tem carga negativa (anião) migrará em direcção ao eléctrodo 

positivo (ânodo). As propriedades do tampão electroforético são essenciais na separação 

electroforética: o pH, a força iónica, a constante dieléctrica e a temperatura conjugam as 

http://www.unifesp.br/centros/proteomica/glossario/glossario#bioinform-tica
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suas acções para conferir à espécie molecular que se pretende separar uma determinada 

mobilidade electroforética. A velocidade de deslocação de cada molécula vai assim 

depender de diversos factores como a carga global da molécula, a sua dimensão e 

configuração, o diâmetro do poro do gel e ainda da voltagem aplicada pela fonte de 

alimentação. A análise electroforética de proteínas pode ser realizada em gel de 

poliacrilamida na presença de sulfato dodecilo de sódio, sendo a separação feita apenas a 

uma dimensão (de acordo com o tamanho), ou através de electroforese a duas dimensões 

(2D), com separação em função do ponto isoeléctrico das proteínas e da sua dimensão. A 

análise electroforética das proteínas pressupõe também uma quantificação adequada da 

proteína. 

 

 Electroforese em gel de poliacrilamida na presença de sulfato dodecilo de sódio 

 A electroforese em gel de poliacrilamida na presença de sulfato de dodecilo de sódio 

(sodium dodecyl sulphate-polyacrylamide gel electrophoresis, SDS-PAGE) é um método 

descrito por Shapiro et al. (1967) para separar proteínas de acordo com sua massa 

molecular. O β-mercaptoetanol reduz qualquer ponte dissulfato presente, impedindo a 

formação da estrutura terciária da proteína. As proteínas em presença do detergente 

aniónico sulfato de dodecilo de sódio (SDS) desnaturam em várias subunidades e as 

moléculas de proteína passam a ter carga negativa, pois o SDS é carregado negativamente, 

superando a carga intrínseca da proteína. As proteínas migram, então, consoante a sua 

massa molecular, e podem depois ser visualizadas através da adição de um corante, como 

por exemplo, o Coomassie Brilliant Blue, ou pela coloração com prata. 

 Esta técnica é rápida, sensível e capaz de um elevado grau de resolução. Após a 

electroforese, o gel pode ser guardado, e as bandas podem ser removidas e usadas para 

posterior identificação (Berger et al., 2002). 

 

 Electroforese a duas dimensões (2D) 

 Esta técnica foi inicialmente descrita por O´Farrell (1975) e é um outro método de 

separação de proteínas, com a vantagem de possuir maior capacidade de separar misturas 

proteicas complexas. A electroforese a duas dimensões resulta da combinação de duas 

técnicas: a focagem isoeléctrica e a separação por SDS-PAGE. Numa primeira dimensão, 

as proteínas são separadas de acordo com o seu ponto isoeléctrico e, numa segunda 

dimensão, são separadas de acordo com a sua massa molecular, em gel de SDS-PAGE. 
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 O resultado obtido consiste num único gel com numerosos spots de proteína, 

permitindo a determinação do seu ponto isoeléctrico, da sua massa molecular e ainda da 

abundância relativa das diferentes proteínas da amostra. 

 Durante os últimos anos, uma série de desenvolvimentos melhoraram a resolução e a 

reprodutibilidade desta técnica expandido-se, assim, a capacidade de interpretação dos 

resultados (Gorg et al., 2000). 

 Apesar de ser uma técnica eficaz, possui algumas limitações como a dificuldade em 

separar proteínas com focagem isoeléctrica a valores de pH extremos (<3 e >10), a 

dificuldade em separar proteínas com baixa ou elevada massa molecular (<10 kDa e >200 

kDa), a necessidade de uma grande quantidade de material biológico (~50 µg) e a 

insuficiente sensibilidade de detecção das proteínas (Santos et al., 20004; Molloy et al., 

2005). 

 

1.8.2. Métodos de quantificação de proteína 

 Os métodos mais utilizados na quantificação de proteína são os métodos 

espectrofotométricos de absorção ultravioleta e os métodos colorimétricos. Apesar de 

ambos os métodos terem vantagens e desvantagens, a escolha do método deve depender  

dos constituintes da amostra. 

 

 Métodos espectrofotométricos por absorção ultravioleta (UV) 

 Nos métodos espectrofotométricos por absorção UV, as proteínas são quantificadas 

sem a adição de reagentes e não há necessidade de incubação, sendo por isso ensaios 

rápidos e convenientes. Estes métodos consistem na absorção da radiação UV pela 

proteína. No entanto, qualquer componente não proteíco da solução que absorva radiação 

UV  pode interferir no ensaio assim como amostras de células ou tecidos que contenham 

componentes insolúveis ou colorações susceptíveis de interferir no ensaio. A relação entre a 

absorvância e a concentração é linear, sendo portanto simples o cálculo da quantidade de 

proteína. 
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 Métodos colorimétricos 

 Os métodos colorimétricos são sensíveis e podem detectar quantidades muito 

pequenas de proteína. No entanto, nenhum dos métodos espectrofotométricos disponíveis 

pode fornecer uma estimativa exacta da quantidade de proteína, devido à reactividade 

variável dos aminoácidos com o reagente utilizado no ensaio, assim como à presença de 

substâncias interferentes. A maior parte das reacções colorimétricas depende da 

temperatura e do tempo de incubação e, portanto, os padrões de proteína e as amostras de 

proteína de concentração desconhecida devem ser analisados ao mesmo tempo e utilizando 

o mesmo tampão. Em muitas aplicações, a presença de reagentes no tampão de extracção 

pode interferir com a determinação da proteína. Neste tipo de métodos encontram-se, por 

exemplo, o método de Lowry modificado, do biureto, da proteína BCA e o de Bradford. 

 

 Método de Lowry 

 O método de Lowry (Lowry et al., 1951) é baseado em duas reacções distintas, a 

reacção do biureto e a reacção de Folin-Ciocalteau (fosfomolibdato e fosfotungstato). A 

primeira reacção – reacção do biureto - consiste na reacção entre as ligações peptídicas das 

proteínas e o cobre, em meio alcalino, formando Cu+ que, por sua vez, reage com o 

reagente de Folin. Este reagente é reduzido através da redução do complexo de ligação 

amida-cobre, bem como de resíduos de tirosina e triptofano. Após a redução do reagente de 

Folin-Ciocalteau, a solução toma uma coloração azul, detectável com um espectrofotómetro 

na gama de 500 a 750 nm.  

 Contudo, de forma a tornar este método mais abrangente, desenvolveram-se várias 

modificações ao ensaio original de Lowry. Estas modificações tiveram a finalidade de, 

aumentar a aplicação do ensaio para uma gama mais alargada de concentrações de 

proteínas (Hartree, 1972), desenvolver um ensaio menos sensível à interferência de 

detergentes (Dulley et al., 1975) e precipitar, primeiramente, a proteína de maneira a 

separá-la de contaminantes interferentes (Bensadoun et al., 1976). 

 O método de Lowry é relativamente sensível, embora necessite de mais tempo do que 

os outros métodos, além de poder ser susceptível a muitos compostos interferentes como 

detergentes, hidratos de carbono, glicerol, tricina, ácido etilenodiamina tetra-acético (EDTA), 

tris, compostos de potássio, compostos sulfídricos, fenóis, ácido úrico, guanina, xantina, 

magnésio e cálcio.  
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 A cor azulada, formada após as reacções, é detectada por um espectrofotómetro na 

gama entre os 500 e 750 nm, sendo 660 nm a absorvância mais utilizada neste tipo de 

leituras. 
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1.9. Enquadramento e objectivos do trabalho 

 Este trabalho teve três objectivos principais: 

 Em primeiro lugar, pretendeu-se avaliar a capacidade de aderência de duas estirpes 

de L.monocytogenes (3006 e 3119) a uma superfície de aço inoxidável 304 com dois tipos 

de polimento (#4 e 2b) em diferentes situações: na ausência de nutrientes (solução de 

Ringer), em meio de cultura rico (TSB) e em meio mínimo (MWB). 

 Em segundo lugar, pretendeu-se, através do método dos cupões, avaliar a capacidade 

de formação de biofilme, de uma das estirpes (3119) a superfícies de aço inoxidável 304 

com dois tipos de polimento (#4 e 2b) e nos dois tipos de meio de cultura (TSB e MWB). 

 Por último, este trabalho teve como objectivo investigar possíveis diferenças nos perfis 

de proteínas secretadas por duas estirpes de L.monocytogenes (3006 e 3119) no estado 

planctónico e na forma de biofilme. 
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2. Materiais e Métodos 

2.1. Estirpes bacterianas utilizadas 

 O quadro 1 descreve as estirpes de L. monocytogenes utilizadas neste trabalho. 

Quadro 1 - Descrição das estirpes de L. monocytogenes utilizadas 

Estirpe (CBISAa) Serovar/Serogrupo Origem/ Fonte 

3001 4b CECT4032b 

3006 4c CIP78.39c=ATCC19116d 

3119 1/2b - 3b - 7 Queijo de ovelha/Leite et al. 2006 

a
 CBISA – Colecção de Bactérias do Instituto Superior de Agronomia.  

b
 CECT – Collección Española 

de Cultivos Tipo.  
c 
CIP – Collection de l’Institut Pasteur.  

d 
ATCC – American Type Culture Collection. 

 

2.2. Meios de cultura 

2.2.1. Meios líquidos 

1) TSB 

Dissolver 30 g de meio TSB (―Tryptone Soya Broth‖) desidratado (Biokar Diagnostics, 

Beauvais, França) num litro de água destilada.  

Autoclavar durante 20 minutos a 121 ºC. 

2) MWB 

 O meio de cultura Modified Welshimer’s Broth (MWB) (Premaratne et al., 1991) foi 

utilizado para o crescimento de L. monocytogenes. A composição deste meio está descrita 

no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Composição do meio mínimo (MWB) 

Componentes 

Concentração  

solução stock 

(g/l) 

Concentração 

no meio de 

cultura 

(g/l) 

Na2PO4
. 7H20 (Merck, Darmstadt, Alemanha) 309,6 41,36 

KH2PO4 (Merck, Darmstadt, Alemanha) 65,6 6,56 

MgSO4.7H2O (Merck, Darmstadt, Alemanha) 40,9 0,41 

Glucose (Copam, Bobadela, Portugal) 200 10 

L- Leucina (AppliChem, Darmstadt, Alemanha) 10 0,1 

L-Isoleucina (AppliChem, Darmstadt, Alemanha) 10 0,1 

L-Arginina  (Aldrich, Missouri, EUA) 10 0,1 

L-Metionina (Sigma, Missouri, EUA) 10 0,1 

L-Valina (Fluka, Buchs SG, Suiça) 10 0,1 

Riboflavina (Sigma, Missouri, EUA) 0,05 0,0005 

Tiamina + Ácido Clorídrico (Sigma, Missouri, EUA) 0,100 0,001 

Biotina (Sigma, Missouri, EUA) 0,05 0,0005 

Ácido Lipóico (Sigma, Missouri, EUA) 0,0005 0,000005 

Citrato férrico (Merck, Darmstadt, Alemanha) 4,39 0,088 

L-Cisteína (Fluka, Buchs SG, Suiça) 5 0,1 

L-Glutamina (Sigma, Missouri, EUA) 30 0,6 

 De modo a prevenir a precipitação e a desnaturação dos constituintes do meio MWB 

foram preparadas, individualmente, soluções mais concentradas de diversos componentes. 

As soluções foram preparadas em água destilada e posteriormente esterilizadas por 

filtração, utilizando filtros de poro 0,22 µm (Millipore, Massachusetts, EUA).  

 Alguns dos componentes do meio foram solubilizados em conjunto e preparados da 

seguinte forma: 

 A solução de Na2HPO4.7H2O e KH2PO4 (solução Sal A) foi esterilizada por 

autoclavagem e armazenada à temperatura ambiente; 

 

 Os aminoácidos leucina, isoleucina, arginina, metionina e valina foram solubilizados 

conjuntamente, esterilizados por filtração e a solução foi armazenada a 2 - 8 ºC, ao 

abrigo da luz; 
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 A tiamina e a biotina foram solubilizadas em conjunto. A biotina foi dissolvida em 

água quente (± 50 ºC) e arrefecida à temperatura ambiente, sendo posteriormente 

adicionada a tiamina. A solução final foi esterilizada por filtração e armazenada ao 

abrigo da luz, à temperatura de 2 - 8 ºC; 

 A cisteína e a glutamina foram solubilizadas em conjunto e esterilizadas por filtração. 

A solução final foi conservada a -20 ºC. 

 

 Os restantes componentes foram solubilizados separadamente, e preparados nas 

seguintes condições: 

 A solução de MgSO4.7H2O (solução Sal B) foi esterilizada por autoclavagem e 

armazenada à temperatura ambiente; 

 A riboflavina foi solubilizada em ácido fórmico 1 N, esterilizada por filtração e 

armazenada ao abrigo da luz, à temperatura de 2 - 8 ºC; 

 A glucose foi solubilizada em água destilada, esterilizada por filtração e armazenada 

a 2 - 8 ºC; 

 O citrato férrico foi dissolvido em água destilada a ferver, esterilizado por 

autoclavagem e guardado à temperatura ambiente; 

 O ácido lipóico foi dissolvido num pequeno volume de etanol a 70% (v/v) e, em 

seguida, diluído em água destilada. Esta solução foi filtrada e armazenada à 

temperatura de 2 - 8 ºC. 

 

2.2.2. Meios sólidos 

1) TSYEA 

Dissolver 30 g de meio TSB (―Tryptone Soya Broth‖) desidratado ( Biokar Diagnostics, 

Beauvais, França) num litro de água destilada. 

Adicionar 6 g de extracto de levedura (Oxoid, Hampshire, UK). 

Juntar 18 g de ágar- ágar. 

Autoclavar durante 20 minutos a 121 ºC. 

Arrefecer em banho termostatizado à temperatura de 50 ºC. 

Distribuir em caixas de Petri e deixar solidificar em câmara de fluxo laminar. 
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2.3. Soluções 

2.3.1. Solução isotónica 

1) Solução de Ringer 

Dissolver uma drageia de solução de Ringer (Oxoid, Hampshire, UK) em 500 ml  de 

água destilada. 

Autoclavar durante 20 minutos a 121 ºC. 

 

2.3.2. Soluções para precipitação de proteína 

1) PMSF 

Dissolver 34,8 mg de fluoreto de fenilmetilsulfonilo (―phenylmethanesulphonylfluoride‖, 

PMSF) (AppliChem, Darmstadt, Alemanha) em 1 ml de acetona (J.T. Baker, Deventer, 

Holanda).  

Armazenar em alíquotas de 0,5 ml a -20 ºC ao abrigo da luz. 

2) Desoxicolato de sódio 1% (m/v) 

Dissolver 0,02 g de desoxicolato de sódio (Merck, Darmstadt, Alemanha) em 2  ml de 

água MiliQ esterilizada. 

3) TCA 100% (m/v) 

Pesar 500 g de TCA (Panreac, Barcelona, Espanha) e adicionar 227 ml de água 

destilada esterilizada.  

Armazenar a 2-8 ºC. 

 

2.3.3. Soluções para método de Lowry modificado 

1) Solução de BSA (0,5 mg/ml) 

Pesar 0,05 g de BSA (Sigma, Missouri, EUA) e dissolver em 100 ml de água. 

Armazenar em alíquotas a -20 ºC. 
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2) Reagente A 

Pesar 20 g de Na2CO3 (Merck, Darmstadt, Alemanha), 4 g de NaOH (Merck, 

Darmstadt, Alemanha), 1,6 g de Na2C4H4O6 (Merck, Darmstadt, Alemanha) e 10  g de 

SDS (Merck, Darmstadt, Alemanha). 

Adicionar água MilliQ até perfazer 1 l, num frasco de vidro escuro.  

Armazenar à temperatura ambiente. 

3) Reagente B 

Pesar 4 g de CuSO4.5H2O (Merck, Darmstadt, Alemanha). 

Adicionar 100 ml de água MilliQ. 

Armazenar num frasco de vidro escuro, à temperatura ambiente 

4) Reagente C 

Adicionar o reagente B ao reagente A numa proporção de 1:100. 

 

2.3.4. Soluções para a electroforese 

1) Tampão de amostra 4x (“Sample Buffer” – SB) 

 A solução de Tris-HCl 80 mM, pH 6,8 foi constituída por 2% (m/v) de SDS (Merck, 

Darmstadt, Alemanha), 0,1 M de β-mercaptoetanol (Sigma, Missouri, EUA), 15% (v/v) de 

glicerol (Merck, Darmstadt, Alemanha) e 0,01% (m/v) de púrpura m-cresol (Sigma, Missouri, 

EUA). Misturaram-se os reagentes e armazenou-se em alíquotas à temperatura de -20 ºC. 

2) Tampão de electroforese 10x (“Electrode Buffer” – EB) 

 Este tampão é composto por tampão Tris-HCl 25 mM, pH 8,3 (Calbiochem, Darmstadt, 

Alemanha), glicina 192 mM (Merck, Darmstadt, Alemanha) e SDS 0,1% (m/v) (Merck, 

Darmstadt, Alemanha). Após homogeneização dos componentes, armazenou-se à 

temperatura ambiente. 
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2.4. Condições de crescimento 

 As estirpes utilizadas foram conservadas, até utilização, à temperatura de - 80 ºC, em 

meio TSB adicionado de 15% (v/v) de glicerol. 

 

2.4.1. Em meio sólido 

 A inoculação das bactérias no meio TSYEA  foi efectuada por riscado, ou por 

espalhamento à superfície de um volume de 100 µl. 

 As placas foram incubadas a 37 ºC, por um período de 24 horas. 

 

2.4.2. Em meio líquido 

 O crescimento bacteriano em meio líquido foi efectuado através da incubação a 25 ºC 

durante 24 horas, a 150 rotações por minuto, no meio de cultura adequado. 

 

2.5. Superfícies utilizadas 

 A formação de biofilmes foi efectuada em cupões, apresentados na figura 4, de 

dimensão 2 x 5 cm de aço inoxidável 304 com dois tipos de polimento: #4 e 2B. Esta liga 

metálica encontra-se autorizada a ser utilizada em indústrias alimentares, equipamentos e 

superfícies que contactem com alimentos.  

 

Figura 4 - Da esquerda para a direita: aço inoxidável 304 com polimento #4 e aço inoxidável 
304 com polimento 2B (Fotografia por Ana Abrunhosa) 
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 Esta liga é composta por Carbono, Manganésio, Sílica, Fósforo, Enxofre, Azoto e 

Crómio. Existem outras ligas utilizadas na Indústria Alimentar, como o aço 316, cuja 

composição se encontra descrita no quadro 3, juntamente com a do aço utilizado para a 

formação de biofilmes neste ensaio (304). 

Quadro 3 - Composição de ligas de aço inoxidável utilizadas em Industria Alimentar 

 Elementos 

Aço C Mn Si P S N Cr Mo 

304 ≤0,07% ≤2% ≤1% ≤0,045% ≤0,015% ≤0,11% 17≤19,5% --- 

316 ≤0,07% ≤2% ≤1% ≤0,045% ≤0,030% ≤0,11% 16,5≤18,5% 2≤3% 

  

 Os produtores de aço inoxidável vendem produtos com diferentes tipos de 

acabamentos e promovem acabamentos específicos para diferentes aplicações. Os 

polimentos utilizados neste trabalho são o 2B e o #4. O acabamento mais produzido e 

utilizado na indústria é o 2B. Este acabamento é conseguido através de vários tratamentos. 

O aço com o polimento 2B é laminado a frio, recozido (para remover tensões, diminuir a 

dureza, etc.) e decapado (para remover oxidações e impurezas orgânicas). Estes 

tratamentos dão origem a um aço mais brilhante e semi-reflexivo. O outro polimento 

utilizado, o #4, é cortado à superfície com correias abrasivas (150 grit) – de modo a remover 

uma quantidade de metal pequena para não afectar a espessura – o que lhe dá um 

acabamento unidireccional, um baixo brilho e maior rugosidade. Este polimento é, no geral, 

um bom acabamento para materiais muito manuseados, como por exemplo, equipamentos e 

material de restauração [6]. 

 

 Higienização e preparação das superfícies utilizadas 

 Antes de cada utilização os cupões de aço inoxidável foram higienizados através de: 

 Imersão em ácido orto-fosfórico durante 15 minutos 

 Enxaguamento com água destilada 

 Imersão em acetona  durante 15 minutos 

 Enxaguamento com água destilada 

 Esterilização por autoclavagem 
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2.6. Obtenção de inóculos de concentração padronizada 

 De modo a obter inóculos com uma concentração conhecida, procedeu-se à 

construção de uma recta de calibração, da estirpe CBISA 3001, em meio MWB. Este 

procedimento permitiu fazer corresponder os valores de absorvância a 600 nm às 

respectivas concentrações celulares (UFC/ml). Para a construção da recta de calibração, 

as leituras de absorvância foram efectuadas em espectrofotómetro (S-20 

Spectrophotometer, Boeco, Alemanha).  

 A quantificação do número de UFC foi realizada através de espalhamento à superfície, 

em meio TSYEA, em duplicado, de diluições decimais da suspensão de células utilizada. As 

diluições foram efectuadas de modo a ter placas contáveis ( 30-300 UFC/placa). 

 Foram ainda utilizadas rectas de calibração previamente obtidas em meio TSB 

(Lourenço, 2005) e em solução de Ringer (Silva, 2007). 

 

2.7. Crescimento de biofilmes 

 Foi efectuado o acompanhamento do crescimento de biofilmes, ao longo do tempo, 

para a estirpe 3119 em dois meios de cultura (MWB e TSB) nas superfícies de aço 

inoxidável 304 com polimento #4 e 2b. 

 Para cada condição, foram inoculados tubos Falcon com 24 ml do meio adequado, 

com 1 ml de uma suspensão de concentração ≈ 2,5x109 UFC/ml, obtida apartir de 

suspensão de células recolhidas de meio sólido e ajustado à concentração celular de acordo 

com as rectas de calibração adequadas. 

 A cada tubo Falcon foi então adicionado um cupão e iniciada a incubação a 25 ºC, a 

150 r.p.m.. Cada ponto experimental foi efectuado em triplicado. A esterilidade dos meios foi 

sempre confirmada através da utilização de tubos em que o inóculo foi substituído pelo 

respectivo meio de suspensão sem células. 

 Ao longo do tempo, os cupões foram retirados do meio de cultura e imersos em 25 ml 

de solução de Ringer, para remoção das células planctónicas, sendo o biofilme removido da 

superfície do cupão com o auxílio de uma zaragatoa de algodão (M W & E, Wiltshine, 

England). De modo a enumerar a população presente no biofilme, colocou-se a zaragatoa 

num tubo contendo 10 ml de solução de Ringer e agitou-se no vortex durante 

aproximadamente 2 minutos. O controlo do número de células presente no biofilme foi 
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efectuado por espalhamento das diluições décimais adequadas, em placas de TSYEA e 

incubação durante 24 horas a 37 ºC. 

 

2.8. Testes de aderência  

 Os testes para a avaliação da capacidade de aderência foram efectuados com as 

estirpes 3006 e 3119, previamente identificadas como fraca e forte formadora de biofilme, 

respectivamente (Lourenço et al., 2011). 

 A aderência foi avaliada a partir de suspensões preparadas como descrito 

anteriormente (ver 2.7), em meio, MWB e TSB e em solução de Ringer, para as superfícies 

304 com polimento #4 e 2b. 

 Os cupões foram colocados em contacto com as suspensões, recém-preparadas, 

durante aproximadamente 1 minuto, sendo de imediato efectuado um enxaguamento 

seguido de quantificação das células aderentes como descrito em 2.7. 

 

2.9. Caracterização do secretoma de células planctónicas e de biofilmes por 

SDS-PAGE 

 Foram caracterizadas as proteínas secretadas pelas estirpes 3006 e 3119 no estado 

planctónico e no estado de biofilme. 

 

2.9.1. Obtenção de proteínas 

 De forma a obter proteína secretada pelas bactérias no estado planctónico, o 

crescimento foi efectuado em 30 ml de  meio MWB, de acordo com o descrito em 2.4.2. 

Após o crescimento, as células foram centrifugadas durante 10 minutos a 3500 g, o 

sobrenadante foi descartado e o pellet lavado com 30 ml de meio MWB, seguido de nova 

centrifugação. O pellet lavado foi então ressuspenso em 30 ml de meio MWB, sendo 

posteriormente incubado durante 6 horas a 25 ºC e a 120 r.p.m., de forma a permitir a 

secreção de proteína. 

 A formação de biofilme para a produção de proteína secretada foi efectuada em 

cupões de aço inoxidável 304 com polimento #4 e 2b. A cultura foi crescida durante a noite a 
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25 ºC e a 120 r.p.m., em 20 tubos de Falcon. Os tubos foram depois adicionados de 14 

cupões cada ( área total de 280 cm2). Os cupões estiveram em contacto com a cultura 

durante 4 horas. Findas as 4 horas para aderência, a suspensão foi aspirada e substituída 

por 25 ml de meio MWB fresco. Os tubos com os cupões foram então incubados durante 48 

horas, a 25 ºC e 120 r.p.m. Após o primeiro período de incubação, o meio foi renovado e 

incubado mais 48 horas. Uma vez formado o biofilme, o meio de cultura foi removido e 

substituído por 25 ml de meio MWB fresco para eliminação de células planctónicas. Após 

remoção foram adicionados 25 ml de meio, para permitir a secreção de proteína, durante 6 

horas a 25 ºC e 120 r.p.m. 

   

2.9.2. Precipitação de proteínas 

 Após o tempo de incubação para secreção de proteínas, as bactérias foram separadas 

do meio de cultura, por centrifugação (3000 g , 10 minutos, 4 ºC). O sobrenadante foi filtrado 

com uma membrana de porosidade 0,22 µm (Millipore, Massachusetts, EUA). Ao filtrado foi 

adicionado PMSF (inibidor de proteases) numa concentração final de 0,2 mM. A solução foi 

incubada com desoxicolato de sódio com uma concentração final de 1% (m/v) durante 30 

minutos a 4 ºC. De modo a promover a precipitação da proteína, adicionou-se TCA numa 

concentração final de 6% (m/v) e incubou-se durante a noite a 4 ºC. 

 A mistura com proteína foi centrifugada (18500 g, 20 minutos, 4 ºC). O sedimento foi 

lavado com 35 ml de acetona gelada (-20 ºC), voltando a ser centrifugado nas mesmas 

condições. Depois de seco à temperatura ambiente, o sedimento foi ressolubilizado em 3 ml 

de água MilliQ esterilizada e dividido em alíquotas para conservação a -80 ºC. 

 

2.9.3. Quantificação de proteínas 

 A quantificação da proteína presente nas amostras foi feita segundo o método 

modificado de Lowry (Bensadoun et al. 1976). 

 

 Para construir a recta de calibração, utilizaram-se como padrões soluções de albumina 

de soro bovino (BSA) de diferentes concentrações (Quadro 4). A recta de calibração foi 

sempre efectuada em triplicado. 
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Quadro 4 – Recta de calibração para quantificação de proteína pelo método de Lowry 
modificado 

Massa de BSA 

(µg) 

Volume de solução de BSA (0,5 mg/µl) 

(µl) 

Volume de H2O MilliQ 

(µl) 

0 0 250 

2,5 5 245 

5 10 240 

15 30 220 

25 50 200 

35 70 180 

 Cada amostra (solução de proteína) foi preparada em triplicado. Em todos os tubos 

adicionou-se 50 µl de desoxicolato de sódio e 1 ml de TCA 10%. Foram agitados 

manualmente, e passados 10 minutos foram centrifugados a 10600 g durante 15 minutos. 

Após este tempo, foi desprezado o sobrenadante. Adicionou-se 1 ml do reagente C com 

posterior agitação no vortex para solubilizar o pellet. Após 10 minutos,foram adicionados 

100 µl de reagente de Folin diluído ½ em água MilliQ esterilizada. Agitou-se no vortex e 

todos os tubos foram incubados durante 2 horas, ao abrigo da luz a 25 ºC. Posteriormente 

foi realizada a leitura da absorvância a 750 nm de modo a quantificar a proteína. 
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2.9.4. Separação electroforética e visualização das proteínas 

 A separação das proteínas presentes nas amostras foi feita por electroforese em gel 

de poliacrilamida-SDS (SDS-PAGE), segundo Laemmli (1970). 

 

Preparação dos géis 

 Neste trabalho, foi utilizado um sistema Mini-PROTEAN 3 (Bio-Rad, Califórnia, EUA), 

apresentado na figura 5, para preparação dos géis de poliacrilamida: um gel de separação a 

15% (m/v) e um gel de concentração a 5% (m/v), cuja composição está descrita nos quadros 

5 e 6, respectivamente. 

  

 

 

 

 

Figura 5 - Sistema Mini-PROTEAN 3 (Fotografia por Ana Abrunhosa) 

 

Quadro 5 - Composição do gel de poliacrilamida de separação (15% (m/v)) 

Componentes Volume 

Acrilamida 30% (m/v) (Sigma, Missouri, EUA) 5,15 ml 

N, N’-metileno-bisacrilamida (Bisacrilamida) 1% (m/v) (Sigma, 

Missouri, EUA) 
1,025 ml 

Tris-HCl 1M, pH 8,8 (Calbiochem, Darmstadt, Alemanha) 3,725 ml 

Persulfato de Amónio (PSA)  10% (m/v) (Sigma, Missouri, EUA) 32,5 µl 

N,N,N’,N’-tetrametiletilenodiamina (TEMED) (Sigma, Missouri, EUA) 3,3 µl 
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Quadro 6– Composição do gel de poliacrilamida de concentração (5% (m/v)) 

Componentes Volume 

Acrilamida 30% (Sigma, Missouri, EUA) 555 µl  

Bisacrilamida 1% (m/v) (Sigma, Missouri, EUA) 430 µl 

Tris-HCl 1M, pH 6,8 (Calbiochem, Darmstadt, Alemanha) 415 µl 

Água MilliQ 1,9 ml 

Persulfato de Amónio (PSA) 10% (m/v) (Sigma, Missouri, EUA) 33,35 µl 

N,N,N’,N’-tetrametiletilenodiamina (TEMED) (Sigma, Missouri, EUA) 3,3 µl 

  

 Para a montagem dos géis, colocou-se o vidro pequeno sobre o vidro com 

espaçadores de 0,75 mm, previamente limpos com etanol, de forma a garantir uma 

aderência homogénea e completa do gel, evitando uma polimerização irregular. Após este 

passo, o conjunto foi colocado no suporte, mantendo o vidro mais pequeno virado para a 

frente, assegurando que ambos os vidros ficassem ao nível da base do suporte, para evitar 

fugas. Encaixou-se tudo num suporte com borrachas e molas. 

 A polimerização do gel de separação ocorreu no molde. Após a colocação do gel de 

separação no molde, a sua superfície foi coberta com uma mistura de butanol:água (50:50), 

para evitar o contacto com o oxigénio atmosférico e garantir uma superfície regular. A 

polimerização ocorreu à temperatura ambiente, durante 45 minutos. Completado o processo 

de polimerização, foi adicionado o gel de concentração e com a utilização de um pente 

foram moldados os poços para a aplicação das amostras. 
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Marcador de massa molecular - LPM 

 Neste trabalho foi utilizado um marcador molecular – LPM – com massas moleculares 

entre os 14 e os 66 kDa (figura 6). 

 

      - Albumina de bovino – 66 kDa 

       - Albumina de ovo – 45 kDa 

              - 3-fosfogliceraldeído desidrogenase de músculo de coelho – 36 kDa 

      - Anidrase carbónica de bovino – 29 kDa 

      - Tripsina de pâncreas de bovino – 24 kDa 

       - Inibidor de tripsina de soja – 20,1 kDa 

       - α-lactalbumina – 14,2 kDa 

 

Figura 6 – Marcador molecular LPM com massas moleculares entre os 14 e os 66 kDa (SDS7, 
Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) 

 

 A preparação deste marcador foi realizada preparando uma solução-mãe de Sample 

Buffer 1x (62,5 mM de Tris-HCl, pH 6,8, contendo 2% de SDS, 5% de 2-mercaptoetanol, 

10% de glicerol e 0,002% de azul de bromofenol. Misturou-se Laemmli Sample Buffer, 2x 

concentrado com igual volume de água. Adicionou-se 4,5 ml de Sample Buffer 1x ao frasco. 

Agitou-se e levou-se ao vortex durante 5 segundos para concluir a solubilização. Guardou-

se em alíquotas e congelou-se a -20 ºC. Antes da aplicação no gel, descongelou-se uma 

alíquota. 

 

Preparação das amostras 

 Em função da concentração proteica previamente determinada foi usada uma alíquota 

da solução contendo 50 µg de proteína. De seguida, adicionaram-se às amostras, três vezes 

o volume de acetona a -20 ºC, sendo estas centrifugadas durante 20 minutos a 16100 g. 

Este procedimento foi realizados duas vezes. O sedimento proteico foi ressolubilizado em 15 

µl de tampão SB. 
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Condições da electroforese 

 A electroforese decorreu em tampão de electroforese constituído por 50 ml de tampão 

EB 10x, 360 ml de água MilliQ e 2,5 ml de SDS 20% (m/v). A fonte de alimentação utilizada 

(EPS 500/400, Pharmacia Fine Chemicals) funcionou a 30 mA/gel e a 100 V. 

 Em cada poço aplicou-se 15 µl de uma solução de Loading Buffer contendo 50 µg de 

proteína. A corrida foi interrompida quando o tampão SB atingiu a extremidade anódica do 

gel. 

 

Visualização de polipéptidos 

 Os corantes mais utilizados na detecção de proteínas separadas por electroforese em 

géis de poliacrilamida são os ―Coomassie Brilliant Blue‖.  

 As espécies iónicas neutras do ―Coomassie Brilliant Blue G-250‖ formam complexos 

com as proteínas através de interacções hidrofóbicas e ligações interpolares com 

aminoácidos básicos. A solução livre de corante reduz muito o efeito hidrofóbico, resultando 

numa elevada afinidade para as proteínas fixadas no gel e numa baixa coloração de fundo 

(Geourgiou et al., 2008). 

 No final da electroforese, os géis foram sujeitos a uma coloração com azul coloidal, 

utilizando o CBBG-250 em cinco etapas (Neuhoff et al., 1988) descritas no quadro 7. 
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Quadro 7 – Coloração com azul coloidal  

Etapa Solução Procedimento Tempo de incubação 

Fixação 

Ácido fosfórico 2% 

(v/v) 

 

Metanol 50% (v/v) 

500 ml por caixa grande 

(24 cm) 

250 ml por caixa 

pequena (13 cm) 

1 hora a cerca de 12 horas 

(―overnight‖), com agitação 

orbital (50 rpm) à 

temperatura ambiente 

Lavagens Água bidestilada 
Volume em excesso e 3 

lavagens 
30 minutos cada lavagem 

Incubação 

Metanol 34% (v/v) 

 

Sulfato de amónio 

17% (m/v) 

 

Ácido fosfórico 2% 

(m/v) 

Para 2 litros: 

- Dissolveu-se 340 g de 

sulfato de amónio em 

700 ml de água 

- Juntou-se 680 ml de 

metanol + 500 ml de 

água e misturou-se bem 

- Juntou-se ácido e 

misturou-se bem 

1 hora 

Coloração 

Coomassie G-250 

1,1% (m/v) em 

metanol 34% (m/v) 

Juntou-se, nas caixas, 

30 ml por cada 500 ml 

da solução anterior 

―Overnight‖ até 5 dias 

Lavagens Água bidestilada 
Removeu-se o excesso 

de corante 
 

 

 Após a remoção do excesso de corante, procedeu-se à secagem dos géis. Para tal, 

cortaram-se duas folhas de papel celafone de tamanho superior à do vidro onde se colocou 

o gel, embeberam-se as folhas de celofane na água de lavagem do gel e colocou-se uma 

delas no vidro, esticando bem o papel, de modo a retirar todas as bolhas de ar. Colocou-se 

o gel em cima dessa folha, retirando novamente todas as bolhas de ar. Colocou-se por cima 

do gel a segunda folha de celofane, esticando novamente de modo a retirar todas as bolhas 

de ar. Prenderam-se as folhas com pinças e colocou-se a secar com os poços virados para 

baixo. Deixou-se secar pelo menos 48 horas. 
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2.10. Análise estatística dos resultados 

 Os dados apresentados relativos aos testes de aderência foram tratados 

estatisticamente através do programa Statistica software, versão 7.0. De modo a testar as 

diferenças dos dados, foram determinadas as diferenças estatisticamente significativas. 

Foram  testadas as permissas da análise de variânica (ANOVA) (normalidade da distribuição 

e homogeneidade das variâncias). Quando estas permissas não foram cumpridas, os dados 

foram sujeitos a testes não paramétricos, nomeadamente, o teste de Kruskal-Wallis. Em 

todos os testes, um valor de p menor que 0,05 foi considerado como indicador de 

significância estatística. 
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3. Resultados e Discussão 

 

3.1. Ensaios preliminares 

 De modo a obter inóculos de concentração padronizada, foi estabelecida uma curva 

de calibração permitindo estimar o número de UFC’s/ml correspondentes aos valores de 

absorvância das suspensões de células. Na Figura 7 é apresentada a recta de calibração 

obtida para a estirpe 3001, em meio MWB, de acordo com o método descrito em 2.6. 

 

Figura 7 - Curva de calibração da estirpe  CBISA 3001, em MWB,  a partir de colónias 
ressuspensas a partir de placa 

  

 Efectuando uma regressão linear, a equação e respectivo coeficiente de determinação 

(R2) são os seguintes: 

                                   

         

 

 

 

y = 2,406E+09x + 6,521E+06 
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 Para os ensaios realizados em meio TSB e em solução de Ringer foram ultilizadas as 

rectas de calibração, previamente disponíveis no laboratório, sendo estas apresentadas no 

quadro 8. 

 

Quadro 8 - Rectas de calibração utilizadas para os ensaios em TSB e em solução de Ringer 

Meio/Solução Equação Referência 

Solução de Ringer                                  (Silva, 2007) 

Meio TSB                                       (Lourenço, 2005) 
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3.2. Crescimento de biofilmes 

 A capacidade de formação de biofilme foi avaliada para a estirpe 3119 em aço 

inoxidável 304 com dois tipos de polimento (#4 e 2B) e em meios TSB e MWB, 

respectivamente. Foram obtidos os valores das contagens por área, tranformados 

posteriormente nos respectivos logaritmos (Figura 8). 
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Figura 8 - Curva de crescimento de biofilmes da estirpe 3119, em meio de cultura TSB e MWB, 
nos polimentos 2B e #4 

 

 Em ambas as figuras é possível verificar um aumento gradual do número de células da 

bactéria no biofilme, ao longo da incubação. A formação do biofilme inicia-se com uma 

população de células viáveis, por cm2, de aproximadamente 3 a 4 logaritmos, no tempo 0 

atingindo, aproximadamente 7 logaritmos, ao fim de 1920 minutos (32 horas).  

 Nestes ensaios, a capacidade de formação de biofilme em ambos os meios de cultura 

não apresentou diferenças apreciáveis. Inicialmente, parece ter havido um maior 

desenvolvimento dos biofilmes em meio com uma concentração de nutrientes alta (TSB). No 

entanto, durante a fase de maturação e particularmente para o aço com o polimento #4, o 
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desenvolvimento pareceu mais acentuado com uma concentração de nutrientes mais baixa 

(MWB). Isto poderá significar que, no crescimento inicial dos biofilmes, os microrganismos 

aderem melhor à superfície quando há uma maior quantidade de nutrientes disponíveis. 

Moltz et al. (2004) apontam a influência do meio de cultura no desenvolvimento de biofilmes 

de L. monocytogenes. Estes autores verificaram que para oito estirpes, após 24 e 48 horas, 

cinco desenvolveram-se mais em meio MWB, duas em meio TSB e uma estirpe 

desenvolveu-se, de igual forma, em ambos os meios de cultura. Assim, é necessário 

considerar a existência de variabilidade intraespecífica na capacidade de formação de 

biofilme desta espécie. 

 Apesar de haver um aumento gradual da população recuperada do biofilme, nos dois 

tipos de polimento utilizados, tanto para o meio TSB como para o meio MWB, os valores 

relativos ao polimento #4 são mais elevados que os relativos ao polimento 2B (Figura 8). 

Efectivamente, uma maior quantidade de células viáveis aderiu ao cupão com acabamento 

#4. Também Pan et al. (2005) verificaram que o processo de aderência ocorre, mais 

frequentemente, em superfícies rugosas. Neste trabalho, verificou-se que L. monocytogenes 

aderiu mais a superfícies mais rugosas, uma vez que o acabamento #4 apresenta uma 

maior rugosidade que o acabamento 2B (devido aos tratamentos a que o aço é sujeito). 

Podemos pois confirmar a importância da rugosidade na formação de biofilme de L. 

monocytogenes nas condições testadas. 

 Verificou-se, ainda, para os dois meios de cultura utilizados, a aderência instantânea 

de L. monocytogenes ao aço. Estes resultados conduziram ao delineamento dos ensaios 

para avaliação da capacidade de aderência da bactéria, a seguir apresentados. 
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3.3. Testes de aderência 

 Foi testada a aderência de duas estirpes, 3006 e 3119, previamente identificadas 

como fraca e forte formadora de biofilme, respectivamente, nos dois meios de cultura 

utilizados e em solução de Ringer. Na figura 9 apresentam-se os resultados relativos a este 

ensaio em aço 304 com polimento #4 (A) e com polimento 2B (B). Os valores das contagens 

por cm2 obtidas foram tranformados nos respectivos logaritmos. 
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Figura 9 - Aderência das estirpes 3006 e 3119, ao aço 304 com polimento #4 (A) e com 

polimento 2B (B) em solução de  Ringer,  meio MWB e  meio TSB.  

Para cada estirpe, letras diferentes representam diferenças estatisticas significativas nas contagens. 
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 Independentemente da estirpe e do meio de cultura ou solução utilizados, verificou-se 

uma aderência imediata de L. monocytogenes, no momento em que esta encontra uma 

superfície. Estes valores de aderência inicial variaram, de acordo com a estirpe, com o meio 

líquido e o aço utilizado, aproximadamente entre 1,8 e 3,8 log UFC/cm2. Excepto para a 

estirpe 3119 em aço com polimento #4, em que não houve diferenças significativas entre as 

aderências iniciais nas condições testadas (Figura 9A), o meio de cultura mais rico – TSB – 

foi aquele em que se verificou uma maior aderência significativa, ao aço, por parte das 

células (Figura 9). Kumar et al. descreveram o condicionamento superficial como sendo uma 

caracteristica influente no processo de aderência das células. Quando se introduz o cupão 

de aço inoxidável no meio de cultura líquido, há um aumento da concentração de nutrientes 

junto à superfície, que parece favorecer a aderência inicial do microganismo ao cupão. 

Sendo o TSB um meio com uma elevada quantidade de nutrientes, assim que é colocado o 

cupão de aço no meio de cultura, os nutrientes concentram-se à superfície do cupão 

(condicionamento da superfície), permitindo uma maior aderência inicial das bactérias. 

 Apesar de existirem muitos estudos que avaliam a capacidade de L. monocytogenes 

formar biofilmes em diversas superfícies, usando para tal uma grande panóplia de 

metodologias, tanto quanto temos conhecimento, não existem relatos de estudos relativos à 

avaliação da aderência inicial de L. monocytogenes.  

 Verificando-se que os valores correspondentes à aderência da estirpe 3006 ao aço 

com polimento #4 (Figura 9A), em meio de cultura TSB, eram significativamente diferentes 

dos valores de solução de Ringer e dos de MWB, não sendo estes significativamente 

diferentes entre si. Com as mesmas condições, na estirpe 3119, concluiu-se não haver 

diferenças significativas entre meios líquidos testados. Nos valores correspondentes ao aço 

304 com polimento 2B (Figura 9B), relativos às duas estirpes, foram observadas diferenças 

significativas entre os valores das contagens em meio TSB e em solução de Ringer.  

 Apesar de a estirpe 3119 ser considerada melhor formadora de biofilme do que a 

estirpe 3006 (Lourenço et al., 2011), não se verifica diferenças estatisticas significativas, 

entre estirpes, nas diferentes situações testadas. Assim, pode ser colocada a hipótese de a 

aderência inicial não ser uma etapa fulcral para a quantidade de biofilme que irá ser 

produzida. 

 Sabendo-se que L. monocytogenes adere a uma grande variedade de superfícies - 

poliestireno, teflon, mármore, granito, vidro, polipropileno e aço inoxidável - (Frank e Koffi, 

1990; Blackman e Frank, 1996; Lundén et al., 2000; Pan et al., 2006; Silva et al., 2008; Di 

Bonaventura et al., 2008) mesmo em soluções sem nutrientes, como é a solução de Ringer, 
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este caso torna-se uma preocupação adicional para a Indústria Alimentar que deve ser 

melhor avaliada de modo a erradicar este patogénio das indústrias alimentares, evitando 

assim contaminações dos alimentos de modo a proteger a saúde do consumidor. 
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3.4. Caracterização do secretoma 

 A aplicação da proteómica na investigação em Biologia tem crescido 

exponencialmente. De facto, a síntese proteica está dependente de diferentes condições 

ambientais. De modo a identificar possíveis diferenças nos perfis de proteína secretada, por 

duas estirpes de L. monocytogenes, 3006 e 3119, foram analisados em gel de poliacrilamida 

SDS-PAGE os perfis de polipéptidos secretados por estas estirpes, em MWB a 25 ºC, na 

forma planctónica e de biofilme (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Gel de poliacrilamida SDS-PAGE com os perfis de polipéptidos secretados em 

MWB a 25 ºC, de duas estirpes de L. monocytogenes na forma planctónica (3006P e 3119P) e 

de biofilme (3006B e 3119B). 

 

 Os resultados sugerem a existência de diferenças entre os perfis de proteínas 

secretadas pelas duas estirpes e nos diferentes estados. Isto significa que poderão existir 

proteínas especificamente envolvidas no processo de formação do biofilme, e, 

eventualmente, na sua resistência a agentes sanificantes. 
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 As bandas assinaladas com 1, com cerca de 45 kDa, nos secretomas da estirpe 3006 

(estado planctónico e de biofilme) não aparecem na estirpe 3119 em qualquer das 

situações, comprovando as diferenças entre os perfis de proteínas secretadas por diferentes 

estirpes. 

 Também é possível distinguir, para cada uma das estirpes, diferenças de bandas entre 

o estado planctónico e de biofilme. As banda assinaladas com 2, cuja massa molecular se 

situa entre os 29 e os 36 kDa, correspondem à mesma proteína secretada por ambas as 

estirpes (3006 e 3119) mas, apenas, no estado de biofilme (Figura 10). A proteína presente 

nesta banda encontra-se, de momento, em fase de identificação. Trémoulet et al. (2002), 

utilizando em géis 2D, verificaram diferenças entre proteínas totais expressas por células 

planctónicas e por biofilmes. Das 550 proteínas separadas e detectadas por estes autores, 

31 mostraram variações significativas de expressão entre os dois estados. Certas proteínas 

foram associadas ao biofilme e a expressão de uma proteína (flagelina) diminuiu com o 

desenvolvimento do biofilme. É pois possível admitir que durante a formação do biofilme, 

ocorrem mudanças na expressão de alguns genes. Também relativamente a diferenças de 

proteínas no estado planctónico e no estado de biofilme, Svensäter et al. (2001), ao 

estudarem o proteoma de Streptococcus mutans verificaram que as células do biofilme 

possuiam novas proteínas, de função ainda desconhecida, que não estavam presentes em 

células planctónicas. 
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4. Conclusão 

 

 Este trabalho teve como objectivo, em primeiro lugar, avaliar a capacidade de 

aderência de células planctónicas de duas estirpes de L.monocytogenes (3006 e 3119) a 

uma superfície de aço inoxidável (304) com dois tipos de polimento (#4 e 2B) em diferentes 

meios líquidos (solução de Ringer, TSB e MWB). Em segundo lugar, pretendeu-se avaliar a 

capacidade de formação de biofilme, de uma das estirpes de L. monocytogenes (3119) a 

uma superfície de aço inoxidável (304) com dois tipos de polimento (#4 e 2B) e em dois 

tipos de meio de cultura (TSB e MWB). Por último, pretendeu-se investigar possíveis 

diferenças nos perfis de proteínas secretadas por L. monocytogenes, entre estirpes e entre 

estados (biofilme e planctónico). 

 A aderência de L. monocytogenes às superfícies das indústrias alimentares pode 

resultar na formação de biofilmes que podem levar a contaminações dos produtos e 

constituir um risco para a saúde pública. Com este trabalho verificou-se que, esta bactéria, 

adere instantaneamente quando encontra uma superficie inerte, qualquer que seja o meio 

ou solução  em que se encontra. Estes resultados, constituem uma preocupação adicional 

para a Indústria Alimentar. Os resultados sugerem uma maior aderência inicial, em meio 

com uma maior quantidade de nutrientes (TSB). Verificou-se também, que o tipo de 

polimento da superfície, é uma característica importante na aderência da bactéria, sendo 

que quanto mais rugosa uma superfície, maior a aderência de L. monocytogenes. Estes 

resultados sugerem, como mais recomendável, a utilização pela Industria Alimentar, do aço 

inoxidável 304 com o polimento 2B. 

 Relativamente às proteínas secretadas por células planctónicas e células do biofilme, 

os resultados sugerem haver diferenças nos perfis peptídicos indicando que o secretoma de 

L. monocytogenes é influenciado em função do estado em que se encontra a bactéria 

(biofilme ou planctónico). Também se verificaram diferenças nos perfis de proteínas 

secretadas entre estirpes, não sendo possível, neste momento, associar estas diferenças 

com a capacidade de formação de biofilme de cada uma. 

 Assim, a Indústria deve ter consciência do risco que este microrganismo constitui, 

devendo implementar todos os requisitos e normas necessárias para a sua prevenção e 

erradicação. 
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