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1.OBJETIVOS

• Compreender o conceito de biofi lme.

• Entender sobre o ciclo do biofi lme e sua reformação.

• Identifi car o biofi lme através do algorítimo clínico.

• Utilizar estratégia de tratamento efi caz para eliminação do 
biofi lme e impedimento da reformação.

• Acompanhar a incidência de casos de feridas com biofi lme.

 As pesquisas demonstram um desafi o cada vez maior na 
cicatrização das feridas, e com interferência de diversos fatores 
extrínsecos e intrínsecos, como a etiologia, comorbidades 
associadas, medicamentos  e   processo infeccioso.  Recentemente, 
a atenção se concentrou na formação de biofi lme na ferida, que 
demonstra um atraso do processo de cicatrização. Embora a 
carga microbiana tenha sido reconhecida como uma barreira 
potencial para cicatrização das feridas, o biofi lme está sendo 
considerado um real e importante impedimento à cicatrização 
acelerada. 
 O biofi lme consiste em uma comunidade de micro-
organismos de diversas espécies que, junto com o exsudato, 
formam uma substância polimérica extracelular (SPE), criando 
uma barreira, frequentemente descrita como “limo” que 
protege os micro-organismos de ameaças, bloqueando a ação 
dos antimicrobianos, agentes antibióticos e antissépticos1. A 
variedade genética das bactérias dessa comunidade no leito de 
uma ferida interage entre si com o intuito de manter vantagem 
sobre o hospedeiro. O biofi lme está presente em cerca de 76% 
das feridas crônicas, o que está intimamente relacionado ao 
estado crônico das lesões e pelo menos 80% das infecções 
bacterianas estão associadas a sua formação2. O biofi lme 
mantém a ferida em estado infl amatório e se torna uma barreira 
física para a cicatrização. A identifi cação diagnóstica se dá por 
métodos mais custosos, como microscopia eletrônica, por 
exemplo. No entanto, a avaliação clínica é fundamental para a 
introdução do tratamento, ainda que os métodos diagnósticos 
não sejam utilizados, o que é a realidade da prática clínica.
 O desenvolvimento de um biofi lme microbiano 
geralmente ocorre em 3 fases: aderência inicial reversível na 
superfície (estado planctônico), aderência irreversível; fase de 
maturação e dispersão do biofi lme maduro (formação da matriz 
protetora viscosa).3

2.INTRODUÇÃO

1 2



 A primeira fase consiste na adesão das células livres 
planctônicas, que na forma solitária se fi xarão na superfície da 
ferida, essa fase ainda é reversível.
 Na segunda fase já acontece a multiplicação celular; 
as bactérias se aderem fi rmemente e se diferenciam por 
mudanças nos padrões de expressão genética. Este geralmente 
é o resultado de um tipo de comunicação conhecida como 
“percepção de quórum”.
 Na última fase, uma vez o biofi lme formado, as bactérias 
começam a secretar uma substância polimérica extracelular 
(SPE) composta de polissacarídeos, proteínas, glicolipídios e 
DNA bacteriano.
O biofi lme maduro excreta 
continuamente bactérias 
planctônicas, microcolônias 
e fragmentos de biofi lme 
que se dispersam e aderem 
a outras partes do leito da 
ferida ou outras feridas, 
ajudando a formação de 
novas colônias.3
Veja no esquema ao lado:

 A adesão e a formação do biofi lme são limitados por 
características dos micro-organismos como: expressão dos 
fatores de virulência, material aderente e características 
do meio (pH, temperatura e umidade). As feridas crônicas 
apresentam um pH mais alcalino, e isso cria um meio favorável 
para proliferação bacteriana, levando a períodos de cicatrização 
mais demorados.
 O principal objetivo das estratégias para combater o 
biofi lme é reduzir a carga microbiana e, consequentemente, a 
formação de biofi lme, buscando-se evitar a sua reformação.
 O biofi lme tem a característica de recuperar-se 
rapidamente mesmo após uma ação mecânica e a tolerar 
os efeitos de agentes antimicrobianos. A formação das 
microcolônias pode iniciar em menos de 24 horas e, em até 
48 horas, temos a formação completa da matriz polimérica 
extracelular.1
 Atualmente, as melhores estratégias de manejo para 
remoção do biofi lme incluem o desbridamento (instrumental ou 
cirúrgico, quando indicado), limpeza vigorosa e uso adequado 
de componentes que permitam a quebra do biofi lme, como 
os agentes antimicrobianos tópicos efetivos, que combatam o 
biofi lme e, principalmente, impeçam sua reformação.
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3.Estratégias para Prevenção e
combate ao biofi lme

1 - Identifi car as características da presença do biofi lme
2 - Utilizar estratégias de limpeza, desbridamento (instrumental 
ou cirúrgico, quando indicado) 
3 - Associar tratamento tópico que bloqueie a formação do 
biofi lme e realize a interrupção do seu ciclo
4 - Ajuste do pH da ferida

5

1 - Falha no tratamento antibiótico adequado
2 - Resistência ao tratamento antimicrobiano apropriado
3 - Recorrência de cura retardada na cessação do tratamento 
antibiótico
4 - Atraso na cicatrização, apesar do gerenciamento ótimo da 
ferida e suporte de saúde
5 - Maior exsudato / umidade
6 - Infl amação crônica de baixo nível
7 - Eritema de baixo nível
8 - Má granulação / hipergranulação friável

Os algoritmos a seguir devem ser utilizados para identifi cação 
clínica do biofi lme e condutas para tratamento da ferida.

1 - Algorítimo clínico para o tratamento de feridas com biofi lme
2 - Algorítimo clínico para identifi cação do biofi lme
3 - Algorítimo de intervenções na gestão do biofi lme em feridas.

4.Critérios de identifi cação do biofi lme1
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5.Ferida Complexa com Suspeita
de biofilme

8
Fonte: Adaptado de Solutions® wound care algorithms. National Guideline Clearinghouse.  www.ngc.gov. Bolton L, McNees P, van Rijswijk L, et 
al. Wound healing outcomes using standardized care in clinical practice. J WOCN 2004;31(3):65-71.47

6.Algoritmo clínico para
identificação do biofilme

INDICADORES VISUAIS

INDICADOR INDIRETO

1. A superfície do biofilme se desprende 
facilmente de maneira atraumática da 

camada subjacente da ferida, utilizando 
desbridamento mecânico?

2. O biofilme persiste apesar de 
realizar desbridamento autolítico ou 

enzimático?

3. A superfície do biofilme se recompõe 
rapidamente (1-2 dias) na ausência de 

frequente intervenção (ex: limpeza, 
desbridamento)

4. A ferida responde mal aos antibióticos tópicos ou 
sistêmicos?

5. A ferida responde mal ou lentamente à cobertura 
que contém agentes antissépticos (Prata, PHMB ou 

Iodo), incluindo produtos que podem  controlar o 
Biofilme in vitro?

6. A ferida responde favoravelmente às estratégias 
multimodais (Limpeza,  desbridamento,  agentes 

tópicos e coberturas antimicrobianas)?
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Fonte: Metcalf DG, Bowler PG, Hurlow J. A clinical algorithm for wound biofilm identification. Journal of wound care, 23 (3), 2014.5
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7.Algoritmo de intervenções na gestão do 
biofi lme em feridas

FERIDA ESTAGNADA

Suspeita de biofi lme
Fase infl amatória prolongada
Não evolução com o uso de ATB e 
biocidas
Presença esfacelo viscoso, gelatinoso, 
brilhante, amarelo ou esverdeado.

DESBRIDAMENTO
ISOLADO

Avaliar barreiras da 
cicatrização

Trauma recorrente
Isquemia
Corpo estranho
Infecção
Alta carga bacteriana
Elevada MMPs
Pressão
Edema
Alto exsudato

INTERVENÇÃO ANTIBIOFILME

TERAPIA COMBINADA

DESBRIDAMENTO

Autolítico
Instrumental

Mecânico
Cirúrgico
Biológico

Tecnologia 
Hydrofi ber® com 

1,2% de Prata 
iônica

EDTA
BEC

ANTIBACTERIANOS

ANTIBIOFILME

NÃO

SIM

A B C

+

 Fonte: Adaptado de Pedro, I., Saraiva, S. Nursing Intervention for Biofi lm management em Complex Wounds. Journal of Aging & Inovation, 2012; 1 (6): 
78-88.6

8.Características de uma cobertura para o 
combate ao biofi lme e a sua reformação.

 A nova geração da cobertura antibiofi lme apresenta 
algumas características que auxiliam em sua quebra e 
impedimento da reformação. Para o combate é necessário que 
a cobertura realize a decomposição do biofi lme e  a interrupção 
da reformação. Deve permitir a exposição das bactérias para 
uma efi caz eliminação mediante um agente antimicrobiano 
potente e que impeça a reformação do biofi lme maduro.
 A cobertura antibiofi lme que tem a Tecnologia 
Hydrofi ber® e Tecnologia MORE THAN SILVER™ demonstra de 
maneira efi caz a capacidade de gerenciamento do exsudato 
e combate  ao biofi lme e a infecção. Os três componentes 
interativos e antibiofi lme da cobertura são: a prata iônica 
(antimicrobiano), um quelante de metais (ácido etilenodiamino 
tetra-acético - EDTA) e um surfactante (cloreto de benzetônio - 
BEC) que facilitam a ruptura do biofi lme, trabalham em sinergia 
para romper o biofi lme e maximizar transferência da prata 
iônica para as bactérias, além de manter o pH do leito da ferida 
o mais próximo da pele saudável, em torno de 5.5 e impedir a 
reformação.



 A diferenciação de ferida infectada superficial ou 
profundamente deve preceder o uso dos antimicrobianos - 
o que não é uma tarefa fácil. Toda ferida aberta encontra-se 
colonizada, isto é, com presença de bactérias viáveis, não 
necessariamente causando danos aos tecidos. Estes danos só 
se dão a partir de um desequilíbrio entre bactéria e hospedeiro. 
Portanto, um simples crescimento bacteriano em amostra para 
cultura pode revelar apenas colonização e não necessariamente 
indicar infecção. Assim sendo, o diagnóstico de infecção da 
ferida deve ser também clínico, levando em consideração o 
aspecto da ferida, presença de exsudato modificado (purulento, 
aumentado, viscoso), sinais flogísticos ou sinais sistêmicos.
 Raramente as bactérias são eliminadas pelos antibióticos 
tópicos e algumas espécies bacterianas são capazes de produzir 
um biofilme protetor que dificulta a ação do antibiótico (para 
eliminação do biofilme, usar algoritmo específico). Tecidos 
desvitalizados ou necróticos, espaços mortos, coleções serosas 
e sanguinolentas também bloqueiam a ação dos antibióticos. 
Tais fatos permitem afirmar que antibioticoterapia sistêmica é a 
mais adequada para tratar feridas infectadas em compartimento 
produndo.
 Para a identificação de infecção de compartimento 
profundo e infecção superficial, adotaremos a seguinte 
avaliação, partindo de um método com excelente sensibilidade 
e especificidade.
 Para a confirmação diagnóstica, o melhor método é a 
cultura a partir da biópsia. No entanto, em muitos momentos a 
avaliação clínica auxilia na iniciação do tratamento e pode não 
ser necessária a realização da biópsia. Essa avaliação clínica deve 
acontecer periodicamente no acompanhamento dos casos.

9.Eliminação da infecção
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SINAIS E/OU SINTOMAS

4 SINAIS E/OU SINTOMAS

Aumento da dor

Aumento do tamanho da 
ferida

Aumento da temperatura na 
pele circundante

Infecção no compartimento 
profundo

Avaliar necessidade de desbridamento 
instrumental ou cirúrgico.

Curativos com antimicrobiano tópico.

Cobertura de hidrofibra 100% 
carboximetilcelulose sem adição de 

outras fibras, com prata iônica, EDTA 
e BEC.

Trocar cobertura conforme saturação.

Usar cobertura secundária que absorva 
excesso de umidade. Até 7 dias.

Cobertura de espuma com hidrofibra 
100% carboximetilcelulose sem adição 
de outras fibras. Camada externa com 

barreira bacteriana e viral.

Combinar tratamento tópico com ATB 
via oral.

Observar evolução e reavaliar o plano 
de cuidados se a ferida não estiver 
diminuindo de tamanho entre 2 e 4 

semanas.

Presença de lesões satélites

Aumento do exsudato

Prolongamento do eritema

Dor e Edema

SINAIS E/OU SINTOMAS

10. Avaliação clínica dos sinais e/
ou sintomas de infecção nas feridas - 
Infecção Superficial

11. Avaliação clínica dos sinais e/ou 
sintomas de infecção nas feridas - Infeção 
no compartimento profundo

4 SINAIS E/OU SINTOMAS

Ausência de cicatrização

Aumento de exsudato

Tecido de granulação friável Infecção superficial

Avaliar necessidade de desbridamento 
instrumental.

Curativos com antimicrobiano tópico.

Cobertura de hidrofibra 100% 
carboximetilcelulose sem adição de 

outras fibras, com prata iônica, EDTA 
e BEC. Trocar cobertura conforme situação.

Usar cobertura secundária que absorva 
excesso de umidade. Até 7 dias.

Cobertura de espuma com hidrofibra 
100% carboximetilcelulose sem adição 
de outras fibras. Camada externa com 

barreira bacteriana e viral.
Observar evolução e reavaliar o plano 

de cuidados se a ferida não estiver 
diminuindo de tamanho entre 2 e 4 

semanas.

Detritos na ferida

Ausência de cicatrização
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Fonte: SIBBALD RG, WOO K, AYELLO E. Increased Bacterial Burden and Infection: The Story of NERDS and STONEES. Adv Skin& Wound Care, 2006; 
19(6):447-460.7

Fonte: SIBBALD RG, WOO K, AYELLO E. Increased Bacterial Burden and Infection: The Story of NERDS and STONEES. Adv Skin& Wound Care, 2006; 
19(6):447-460.7



13.Indicador de Tratamento
Indicador: Incidência de biofilme em feridas crônicas
Definição: relação entre o número de casos novos de biofilme em feridas 
crônicas em um determinado período e o número total de pacientes 
atendidos com ferida crônica no período, multiplicado por 100, segundo 
algoritmo de verificação.

Equação para cálculo:
Incidência de biofilme =  nº de casos novos de feridas com  biofilme 
em feridas crônicas                                                                                            x 100         
                                        nº de pacientes atendidos com feridas crônicas

Responsável pelo dado:

Frequência de levantamento:
( ) Diário ( ) Semanal ( ) Mensal ( ) Anual

Dimensão da coleta:
( ) Todas as unidades da instituição
( ) Em unidades específicas. Quais? _________________________________
_________

Observações:
 • Somente as novas observações da presença de biofilme em feridas 
crônicas devem ser incluídas no numerador. Se uma ferida crônica já tinha 
sabidamente biofilme antes do atendimento, não contar.
 • Define-se feridas crônicas aquelas que se prolongam por um 
período superior a quatro semanas, que geralmente apresentam algum 
tipo de complicação. O processo de cicatrização não ocorre de forma 
ordenada, estacionando na fase inflamatória, o que impede sua resolução e 
a restauração da integridade tecidual8.
 • Descreve-se biofilme como uma comunidade estruturada de 
micro-organismos ligados a uma superfície, encapsulados numa matriz 
extracelular autoproduzida e tolerantes a agentes antimicrobianos (isto 
inclui antibióticos e antissépticos)1.
 • Os biofilmes são estruturas microscópicas, contudo, quando se 
desenvolvem durante um longo período sem sofrerem qualquer perturbação 
podem tornar-se espessos o suficiente para serem observados a olho nu. 
Podemos suspeitar que o biofilme está presente através da observação 
de características no leito da ferida(1,3) e pelo resultado do algorítimo de 
identificação. 

SINAIS E/OU SINTOMAS

12. Avaliação clínica dos sinais e/ou 
sintomas de infecção nas feridas - 
Infecção Sistêmica

4 SINAIS E/OU SINTOMAS

Febre

Arrepios

Frio Infecção sistêmica

Avaliar necessidade de desbridamento 
instrumental.

Curativos com antimicrobiano tópico.

Cobertura de hidrofibra 100% 
carboximetilcelulose sem adição de 

outras fibras, com prata iônica, EDTA 
e BEC. Trocar cobertura conforme situação.

Usar cobertura secundária que absorva 
excesso de umidade. Até 7 dias.

Cobertura de espuma com hidrofibra 
100% carboximetilcelulose sem adição 
de outras fibras. Camada externa com 

barreira bacteriana e viral. Combinar tratamento tópico com ATB  
intravenoso e oral.

Observar evolução e reavaliar o plano 
de cuidados se a ferida não estiver 
diminuindo de tamanho entre 2 e 4 

semanas.

Hipotensão

Falência de múltiplos órgãos
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Fonte: SIBBALD RG, WOO K, AYELLO E. Increased Bacterial Burden and Infection: The Story of NERDS and STONEES. Adv Skin& Wound Care, 2006; 8 
19(6):447-460.7
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Considerar para a coleta:
 •  Feridas crônicas.
 • Feridas crônicas que apresentam características do biofilme no 
leito: substância viscosa ou translúcida, brilhante como um gel; recuperara-
se rapidamente depois de uma ação mecânica (24 a 48h); pigmentação 
amarelada e/ou esverdeada(3) e a partir do resultado do algorítimo de 
identificação.
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