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RESUMO

O biofilme é caracterizado pela adesão dos microrganismos a diferentes materiais a partir da produção de uma matriz de polímeros orgânicos. 
Inúmeras espécies bacterianas são capazes de tal virulência, fato que causa preocupação no ambiente nosocomial, onde os próprios insumos e 
equipamentos utilizados para suprir as necessidades dos pacientes, tornam-se alvos dos patógenos formadores de biofilme. Entre as superfícies 
susceptíveis a ação dessas bactérias, destaca-se os cateteres vesicais, quando acometidos por tal mecanismo de virulência, podem desencadear 
graves quadros de infecções urinárias. Tendo em vista minimizar tal problema, busca-se encontrar novos meios que possam apresentar efeito 
antibiofilme. Dentre as possibilidades avaliadas para este efeito, destaca-se a ação de extratos de plantas como a Euphorbia tirucalli, conhecida 
popularmente por avelóz. Sabe-se que esta dispõe de algumas propriedades farmacológicas: cicatrizante, antibacteriana e antifúngica. Para tanto, 
o presente estudo objetivou verificar a ação do extrato de Euphorbia tirucalli frente ao biofilme bacteriano formado em cateter vesical. Trata-se 
de uma pesquisa do tipo experimental de natureza descritiva com abordagem quantitativa, desenvolvida nos meses de setembro a novembro de 
2018, no laboratório de Microbiologia da Faculdade Estácio São Luís. Utilizou-se extrato metanólico de Euphorbia tirucalli (0,0579 g/mL) que foi 
cedido pelo Departamento de Química do Instituto Federal do Maranhão (DAQUI-IFMA). Para a indução de biofilme nos fragmentos de cateter, 
usou-se uma linhagem padrão de Escherichia coli (ATCC 25922), espécie frequentemente associada à infecções urinárias. Visando melhor 
desenvolvimento do experimento optou-se por realizá-lo em triplicata, os cupons de prova foram padronizados (1cm2), obtidos a partir do corte 
de cateteres vesicais de látex siliconado. Posteriormente, os cupons foram imersos em 400 mL de meio BHI (Brian Heart Infusion) enriquecido em 
concentração dupla e esterilizados em autoclave por 15 minutos a 121 °C. Para o desenvolvimento do biofilme bacteriano adicionou-se ao frasco 
com os cupons de prova, 10 mL de suspensão de E. coli previamente preparada em solução salina (0,9%) com turbidez equivalente a escala 0,5 de 
Mc Farland. Em seguida, o frasco foi armazenado em estufa bacteriológica a 37ºC /72 horas, tempo viável para a formação do biofilme, segundo a 
literatura. Após o período de incubação os cupons de prova foram retirados do frasco com o auxílio de uma pinça e acondicionados em tubos 
contendo 6 mL de solução salina para serem rinsados no vórtex por 15 minutos. Dessa solução retirou-se 1 mL e realizou-se diluição seriada (10-1 
até 10-3) em tubos contendo 9 mL de Água Peptonada Tamponada, de onde retirou-se 1 mL da solução 10-3 para plaqueamento em Plate Count 
Ágar, que foi incubado em estufa a 37º/C24 horas para seguidamente, quantificar as UFC. A ação do extrato de Euphorbia tirucalli diante do 
biofilme previamente formado foi averiguado utilizando cupons de prova após 72 horas de incubação e acondicionando-os em tubo contendo 
3mL de BHI + 10 µL/mL do extrato de avaliado. Após 24 h de incubação, realizou-se diluição e plaqueamento nas mesmas condições supracitadas, 
para quantificação das UFC. Por fim, compararam-se as UFC obtidas a partir do biofilme formado nos fragmentos do cateter, na ausência e 
presença do extrato. A partir de tal procedimento, foi possível constatar que nos cupons de prova que não tiveram contato com o extrato de 
Euphorbia tirucalli quantificou-se 2,5 x 104 UFC, evidenciando a grande quantidade de células bacterianas oriundas do biofilme previamente 
formado. Diferentemente, na presença do extrato vegetal mencionado anteriormente, notou-se redução na contagem bacteriana obtendo-se 1,6 
x 104UFC. Conclui-se que o extrato avaliado apresenta efeito redutor frente ao biofilme formado pela linhagem de E. coli.
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