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Resumo 

 

COSTA JÚNIOR, E. C. Avaliação da associação entre biofilmes bacterianos, 
bactérias intracelulares e superantígenos estafilocócicos em pacientes com 
rinossinusite crônica. 2017. 78f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

 
Introdução: Embora a fisiopatogenia da rinossinusite crônica (RSC) ainda não 
esteja totalmente elucidada, em virtude da sua heterogeneidade e 
multifatorialidade, existe um crescente corpo de evidências apontando que as 
bactérias exerçam um papel significativo na gênese ou perpetuação da 
inflamação crônica. Uma das possíveis formas de atuação são os biofilmes 
bacterianos, comumente encontrados em pacientes com RSC e que estão 
relacionados com má evolução clínica. Ainda, existem evidências de que algumas 
espécies bacterianas, especialmente o Staphylococcus aureus (S. aureus), são 
capazes de invadir as células epiteliais e permanecerem viáveis em seu interior. 
Por fim, tem se demonstrado que pacientes RSC com pólipo nasal (RSCcPN) 
revelam alta associação com a presença de superantígenos estafilocócicos na 
mucosa respiratória, responsáveis pela estimulação acentuada de respostas 
inflamatórias locais. Apesar de essas diferentes formas bacterianas estarem bem 
descritas na RSC, não se sabe ainda com clareza como elas estão associadas 
nesses indivíduos. Objetivos: Avaliar a associação entre a presença de biofilmes, 
bactérias intracelulares e superantígenos estafilocócicos em pacientes com RSC 
(com e sem pólipo nasal), comparados com o grupo controle. Casuística e 
Métodos: Avaliou-se a prevalência de biofilmes bacterianos, bactérias 
intracelulares e presença de superantígenos bacterianos em indivíduos com 
RSCcPN, sem pólipo nasal (RSCsPN) e controles, analisando a associação de 
distribuição de prevalência desses diferentes grupos (teste exato de Fisher, nível 
de significância quando p<0,05). Os biofilmes foram definidos por características 
morfológicas à microscopia eletrônica de varredura (MEV), as bactérias 
intracelulares foram analisadas por microscopia eletrônica de transmissão (MET) 
e hibridização fluorescente in situ (FISH) para S. aureus, e superantígenos de S. 
aureus A-E foram quantificados pela técnica de ELISA (Enzime Linked 
Imunosorbent Assay). Foram incluídos 90 indivíduos, divididos em três grupos: 1) 
38 pacientes com RSCcPN, 2) 26 com RSCsPN e 3) 26 controles. Resultados: 
Quarenta e dois por cento dos pacientes com RSCcPN (16/38), assim como os 
com RSCsPN (11/26) apresentaram amostras positivas para biofilmes 
bacterianos, mas não observou essa positividade no grupo controle (0/26). A 
análise para bactérias intracelulares demonstrou a presença em 31,5% de 
pacientes com RSCcPN (12/38), 19,2% em RSCsPN (5/26) e 0% nos controles 
(0/26). No estudo por FISH, 58% dos pacientes com RSCcPN (18/31) 
apresentaram positividade para S. aureus intracelular, seguido de 54% nos com 
RSCsPN (13/24) e em nenhum caso dos 24 analisados do grupo controle. Na 
avaliação por ELISA, apenas um paciente com RSCcPN foi positivo para a 
presença de superantígenos estafilocócicos. A avaliação da associação de 
biofilme bacteriano na superfície mucosa à MEV com bactéria intracelular à MET 
e com S. aureus intracelular por FISH nos dois diferentes grupos de RSC com e 
sem pólipo nasal, não mostrou diferença estatisticamente significativa. 
Conclusão: Foi observada uma maior prevalêcia de biofilmes e bactérias 
intracelulares em indivíduos com RSC com ou sem pólipo nasal, comparado a 
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controles. Não houve diferença significativa dentre os grupos de RSC, com e sem 
pólipo nasal para a presença de biofilmes e bactérias intracelulares. Não houve 
associação entre a presença de biofilme e bactéria intracelular em pacientes com 
RSC. Os achados do presente estudo indicam que tanto biofilmes na superfície 
mucosa quanto microrganismos intracelulares podem estar envolvidos na 
fisiopatogenia da RSC. 
 
Palavras-chave: Rinossinusite crônica, Pólipo nasal, Biofilme, Bactéria 
intracelular, Staphylococcus aureus, Superantígeno. 
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Abstract 

 

COSTA JÚNIOR, E. C. Evaluation of the association between bacterial 
biofilms, intracellular bacteria and staphylococcal superantigens in patients 
with chronic rhinosinusitis. 2017. 78f. Thesis (Doctoral). Ribeirão Preto Medical 
School, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 
 
Introduction: Although the pathophysiology of chronic rhinosinusitis (CRS) has 
not yet been fully elucidated, due to its heterogeneity and multifactorial etiology, 
there is a growing body of evidence that bacteria play a significant role in the 
genesis or perpetuation of chronic inflammation. One of the possible forms of 
acting are bacterial biofilms, which are commonly found in patients with CRS, and 
are associated with poor clinical outcomes in these patients. In addition to biofilms, 
there are some evidence pointing out that some bacterial species, especially 
Staphylococcus aureus (S. aureus), are able to invade into epithelial cells and 
remain viable intracellulary. Finally, it has been demonstrated that patients with 
CRS with nasal polyps (CRSwNP) have a high association with the presence of 
staphylococcal superantigens in the respiratory mucosa, responsible for the 
stimulation of marked local inflammatory responses. Although these different 
bacterial forms are well described in CRS, it is still unclear how they are 
associated in these individuals. Objectives: To evaluate the correlation between 
the presence of biofilms, intracellular bacteria expression and S. aureus 
superantigens in CRS patients (with and without nasal polyposis) compared to a 
control group. Casuistic and Methods: We evaluated the prevalence of bacterial 
biofilms, intracellular bacteria and the presence of bacterial superantigens in 
individuals with CRSwNP, without nasal polyp (CRSsNP) and controls, evaluating 
the association of prevalence distribution of these different groups (Fisher exact 
test, level of significance set at p<0.05). The biofilms were defined by 
morphological characteristics by scanning electron microscopy, intracellular 
bacteria were analyzed by transmission electron microscopy and fluorescence in 
situ hybridization (FISH) for S. aureus, and S. aureus A-E superantigens were 
quantified by ELISA. Ninety individuals were included, divided into 38 patients with 
CRSwNP, 26 patients with CRSsNP and 26 control patients. Results: 42% of 
patients with CRSwNP (16/38) as well as those with CRSsNP (11/26) presented 
positive samples for bacterial biofilms, while none of the control patients (0/26) had 
positive samples. The analysis for intracellular bacteria showed the presence in 
31.5% of patients with CRSwNP (12/38), 19.2% in CRSsNP (5/26) and 0% in 
control patients (0/26). In the FISH study, 58% of patients with CRSwNP (18/31) 
presented intracellular S. aureus positivity, followed by 54% in patients with 
CRSsNP (13/24) and in none of the 24 analyzed in the control group. In the ELISA 
evaluation, only one patient with CRSwNP was positive for the presence of 
staphylococcal superantigens. The evaluation of the association of bacterial 
biofilm on the mucosal surface (SEM) with intracellular bacteria (MET) and with 
intracellular S. aureus by FISH in the two different groups of CRS (with and 
without nasal polyps) did not show a statistically significant difference. 
Conclusion: We found a higher prevalence of biofilms and intracellular bacteria in 
individuals with CRS, either with and without nasal polyps. There was no 
significant difference between the groups of CRS, with and without nasal polyp, for 
the presence of biofilms or intracellular bacteria. There was no significant 
diference on the association of biofilms and intracellular bacteria on pacientes with 
CRS. Our data indicate that both biofilms on the mucosal surface and intracellular 
microorganisms may be involved in the pathophysiology of CRS. 
 
Keywords: Chronic rhinosinusitis, Nasal polyp, Biofilm, Intracellular bacteria, 
Staphylococcus aureus, Superantigen 
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A Rinossinusite Crônica (RSC) pode ser definida como um conjunto 

heterogêneo de doenças que se manifestam com sinais e sintomas semelhantes, 

decorrentes de um processo inflamatório do revestimento mucoperiostial da 

cavidade nasal e dos seios paranasais, com duração maior do que três meses 

(1,2). Estima-se que a prevalência da RSC na população geral atinja números de 

até 15%, o que diretamente tem trazido repercussões importantes no âmbito 

socioeconômico (3,4).  

Apesar das diferentes frentes de atuação a fim de reverter o processo 

inflamatório crônico da cavidade nasossinusal, seja ela por medidas clínicas ou 

cirúrgicas, uma significativa parcela de pacientes com RSC apresentam uma 

pobre resposta às tentativas de tratamento. As frequentes recidivas, ou mesmo 

refratariedade ao tratamento, tornam a RSC um grande desafio para os 

profissionais que lidam com esta doença. Um dos principais motivos pelos quais 

muitos pacientes com RSC apresentam maus resultados deve-se ao fato de não 

estarem esclarecidos os verdadeiros mecanismos patogênicos e agentes 

etiológicos envolvidos na RSC. 

A definição temporal de RSC acaba englobando grande variedade de 

espectro de rinossinusites com apresentações e evoluções clínicas, às vezes 

distintas. Cerca de 20% dos casos de RSC se manifestam com o aparecimento 

de pólipos preenchendo a cavidade nasal e os seios paranasais (3). 

Curiosamente, esses pacientes com pólipos nasossinusais, comumente, 

manifestam menos cefaleia, mais alteração do olfato, menor relação com infecção 

bacteriana e maior associação com asma e intolerância ao ácido acetilsalicílico 

(AAS), em relação àqueles pacientes que não apresentam pólipos (2).  

O comportamento clínico distinto dessas formas de rinossinusites tem 

subdividido as RSC em duas categorias fenotípicas: as RSC com pólipo nasal 

(RSCcPN) e as RSC sem pólipo nasal (RSCsPN). Em ambas as apresentações 

fenotípicas, diversas evidências apontam que, provavelmente, a etiopatogenia da 

RSC seja de origem multifatorial. Entre os possíveis fatores etiológicos, especula-

se que os agentes bacterianos tenham papel essencial no desencadeamento e 

perpetuação da inflamação crônica na mucosa respiratória (5,6). 
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Estudos de microbiologia têm demonstrado que a flora envolvida nas RSC 

é extremamente variável e inclui desde o não crescimento de agentes bacterianos 

a germes não comumente encontrados em rinossinusites agudas, como 

Staphylococcus aureus (S. aureus), Staphylococcus coagulase-negativa, gram-

negativos e anaeróbios (7,8). Racionalmente, a presença de bactérias na 

cavidade nasossinusal poderia justificar a geração ou manutenção do processo 

inflamatório envolvendo a mucosa. No entanto, diversos estudos envolvendo a 

administração de antibióticos em curto prazo não demonstram melhora 

sintomática de pacientes com RSC (9). 

Uma frente de estudo relacionada à participação bacteriana na RSC diz 

respeito à presença de biofilmes na mucosa nasossinusal. Na natureza, as 

bactérias podem ser encontradas sob duas formas distintas: livres e circulantes, 

denominadas planctônicas, ou aderidas a uma superfície, sob a forma de biofilme. 

O biofilme, atualmente, é definido como um agrupamento estruturado de 

micróbios aderido a uma superfície ou a um substrato, enclausurados por matriz 

extracelular polimérica produzida pelos próprios microorganismos e que exibem 

uma expressão fenotípica diferente da forma planctônica, adaptada para as 

condições próprias de seu microambiente (10-12). Em sua forma natural, os 

biofilmes são formados por células ( 15% do volume) e por matriz extracelular  

( 85% do volume). A matriz extracelular é formada por estruturas fibrilares de 

polissacarídeos e glicoproteínas, denominados em conjunto como glicocálix (13). 

Na etapa mais avançada do seu ciclo de vida, os biofilmes formam estruturas 

tridimensionais, apresentando canais iônicos para a troca de minerais, nutrientes 

e de excretas com o meio externo. 

Mais do que uma simples estratégia de sobrevivência, os biofilmes formam 

um verdadeiro nicho de microorganismos que interagem entre si e com o meio 

externo de maneira dinâmica e complexa. Para a formação de um biofilme 

bacteriano, exige-se o desprendimento de grande quantidade de energia por parte 

das células. Para que se instale o processo de formação, deve haver um número 

mínimo de bactérias adjacentes em determinado local, uma vez que poucas 

bactérias não teriam o benefício suficiente para compensar os gastos para a 

formação de um biofilme. Quando essa condição é satisfeita, juntamente com 



Introdução  |  24 

 

 

alguns estímulos promovido pelo meio externo, inicia-se uma intensa troca de 

informações, por meio de mediadores químicos, para avaliar se o processo de 

transformação num biofilme é realmente vantajoso para elas. Uma vez iniciado o 

processo de formação, instala-se uma sincronizada e constante troca de 

mediadores químicos, que induz a organização das bactérias em múltiplas 

camadas formando, posteriormente, uma matriz extracelular e canais iônicos 

arranjados em uma estrutura tridimensional. Esse processo, no qual os 

organismos realizam essa avaliação de formação é chamado de quorum sensing 

(14,15). 

A organização em biofilmes confere às bactérias diversas vantagens em 

relação às suas formas planctônicas. Entre elas, os biofilmes se protegem da 

ação do sistema imune e da ação de antibióticos e se organizam de forma a 

manter um meio físico-químico adequado para sua sobrevivência e crescimento, 

mesmo diante de adversidades externas (16,17). A limitação de difusão de 

macromoléculas através do glicocálix torna-os menos susceptíveis às alterações 

presentes no meio externo. A ação de fagócitos e bacteriófagos sobre as 

bactérias dentro do biofilme também se encontra reduzida pela barreira exercida 

pelo glicocálix. Ainda, a presença de canais iônicos localizados na superfície 

contribui para a formação de um gradiente de nutrientes e de pH no interior do 

biofilme. As áreas mais superficiais dos biofilmes apresentam condições mais 

aeróbicas e são metabolicamente mais ativas do que as áreas mais profundas; 

dificultando, por exemplo, a ação de alguns antibióticos (18). Em função da 

grande resistência à atividade de antibióticos e ao sistema imunológico, diferentes 

estudos têm demonstrado que os biofilmes exercem importante papel na 

patogênese de algumas doenças crônicas como periodontites, prostatite crônica e 

endocardite infecciosa (12).  

Tem-se demonstrado a presença de biofilmes em pacientes com RSC por 

meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia eletrônica de 

transmissão (MET), sugerindo possível relação causal entre biofilmes e RSC (19-

21). O desnudamento ciliar encontrado no epitélio da mucosa nasossinusal de 

pacientes com rinossinusites constitui um ambiente adequado para a instalação 

de biofilme, onde as bactérias poderiam encontrar amplo suprimento de nutrientes 
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e condições básicas como temperatura e umidade adequadas para sua formação 

e desenvolvimento (22). Hipoteticamente, a instalação do biofilme na mucosa 

nasal poderia ser o fator perpetuador do processo inflamatório e gerador da 

polipose nasossinusal. 

Os estudos que relacionam biofilmes na RSC, usualmente investigam 

pacientes com pólipos nasais ou sem pólipos nasais versus controles, não 

diferenciando ambos os tipos de RSC (23,24). Essa diferenciação é importante 

porque pacientes com RSCcPN tendem a apresentar mais inflamação eosinofílica 

e edema da mucosa, com padrão inflamatório predominante do tipo Th2, com 

menos resposta Treg (25,26). Por outro lado, aqueles com RSCsPN apresentam 

um infiltrado do tipo neutrofílico, fibrose tecidual, resposta predominante do tipo 

Th1 e resposta Treg normal (27). 

Outra possibilidade patogênica bacteriana, que tem sido alvo de estudos 

mais recentes, é a detecção de microorganismos no meio intracelular, que pode 

ter algum significado clínico patológico. Tem sido relatada a ocorrência de S. 

aureus intracelular em processos inflamatórios crônicos como mastite, 

osteomielite e rinossinusite (28-30). Estudos sugerem que as próprias células 

epiteliais podem fagocitar o S. aureus com vida, funcionando como potencial 

reservatório de microorganismos patogênicos, sendo este o fator responsável por 

desencadear um processo inflamatório crônico persistente (31). 

Por fim, outro possível mecanismo de patogenicidade envolvendo bactérias 

e o desenvolvimento da RSC poderia ser explicado pela capacidade de algumas 

bactérias, entre elas estafilococos e estreptococos, de produzirem exotoxinas com 

propriedades de superantígenos (SAgs), que são potentes exotoxinas produzidas 

por microorganismos como o S. aureus e S. pyogenes e que possuem uma 

potente capacidade alergênica, mitogênica e principalmente imuno-estimulatória 

(32). Ao contrário dos antígenos convencionais, que necessitam ser processados 

no interior das células apresentadoras de antígenos (APC) para estimularem 

células T, por meio da apresentação do antígeno na fenda peptídica da molécula 

do complexo principal de histocompatibilidade (MHC), os SAgs não são 

processados no interior das APCs. De modo distinto, os SAgs se ligam 

diretamente na superfície externa da molécula de classe II do MHC (MHC classe 
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II), sem necessidade de processamento prévio. Além disso, os SAgs também 

possuem a capacidade de se ligar diretamente no domínio variável  dos 

receptores de células T (V-TCR), servindo como ponte entre células T e APCs.  

Habitualmente, os antígenos peptídicos necessitam ser reconhecidos por 

todos os cinco elementos variáveis (Vβ, Dβ, Jβ, Vα e Jα) dos receptores das 

células T. Já os SAgs, dependem quase que exclusivamente da sua ligação com 

a região Vβ-TCR. Como os genes que codificam os Vβ-TCR são restritos, com 

expressão de poucas variáveis fenotípicas dessa região do TCR, o resultado 

desse “bypass” no processamento de apresentação do antígeno às células T dá a 

capacidade aos SAgs de ativarem grandes subpopulações de células T, que 

expressam um V-TCR compatível com o SAg específico. Os SAgs podem 

estimular em até 30% do total de linfócitos circulantes, número muito maior do 

que o promovido pelos antígenos convencionais (0,01% do total de linfócitos) 

(33). Além desses efeitos clássicos, os SAgs podem atuar também como 

alérgenos, estimulando a produção específica de imunoglobulina E (IgE) contra 

eles (34-36). 

Os estafilococos são capazes de produzir pelo menos 19 diferentes 

exotoxinas com propriedades de superantígeno (37,38). Entre eles, pelo menos 

sete sorotipos de exotoxinas estafilocócicas (SE) têm sido melhor estudadas: SE 

de A a H (excluindo o F) e a Toxina 1 da Síndrome do Choque Tóxico (TTST-1), 

com relação distante das demais. As exotoxinas estafilocócicas apresentam 

propriedades comuns de induzirem mitose e estimularem de maneira exacerbada 

certas linhagens de células T, induzindo a produção de citocinas e, em certas 

ocasiões, a sua própria apoptose. 

O papel dos SAgs no desenvolvimento de doenças em humanos tem sido 

uma área de intensa investigação nos últimos anos. A síndrome do choque tóxico 

estafilocócica é um exemplo clássico do envolvimento dos SAgs na gênese de 

uma doença. Em outras doenças inflamatórias crônicas, como asma, psoríase e 

dermatite atópica, tem-se observado a presença de SAgs durante o período de 

exacerbação da doença e sua estreita relação na patogênese dessas doenças 

(34,39). Mais recentemente, tem-se demonstrado a presença de SAgs 

estafilocócicos no muco e no pólipo nasal de pacientes com RSCcPN (40,41). Da 
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mesma forma, outros autores notaram a presença de IgEs séricos específicos 

contra determinados tipos de SAgs estaficócicos (42,43) e estreptocócicos (44) 

em pacientes com RSCcPN. Esses achados sugerem que SAgs bacterianos, 

especialmente aqueles derivados de estaficócicos e estreptocócicos, poderiam 

estar envolvidos na ativação eosinofílica e linfocitária, estimulando a produção de 

citocinas e outros mediadores pró-inflamatórios na mucosa nasossinusal. A 

persistência desse estímulo promovido pelos SAgs poderia estar relacionada com 

a manutenção dos eventos inflamatórios da RSC e na gênese da polipose 

nasossinusal. 

Em resumo, tem havido um corpo crescente de evidências que apontam 

que os biofilmes bacterianos exercem influência negativa na evolução dos 

pacientes com RSC. Além da influência de bactérias presentes na superfície da 

mucosa respiratória, tem sido demonstrado que os S. aureus são capazes de 

invadir as células epiteliais e permanecerem viáveis em seu interior. 

Paralelamente, tem se observado que pacientes com RSCcPN mostram alta 

associação com a presença de SAgs estafilocócicos na mucosa respiratória, com 

acentuada estimulação de células inflamatórias locais. No entanto, até o presente 

momento, não existem estudos na literatura que investigaram a associação de 

SAgs bacterianos com a presença de biofilmes bacterianos ou S. aureus 

intracelular em pacientes com RSC com e sem polipose nasal. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Objetivos 
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Os objetivos deste estudo foram: 

 

1. Avaliar a presença de biofilmes, bactérias intracelulares e SAgs 

estafilocócicos entre os pacientes com RSCcPN, RSCsPN e 

pacientes controles. 

 

2. Avaliar a associação entre biofilmes, bactérias intracelulares e 

SAgs estafilocócicos em pacientes com RSCcPN, RSCsPN e 

indivíduos controles. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Casuística e Métodos 
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3.1 Considerações éticas  

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo (HCFMRP-USP), Protocolo nº 3388/2007 (Anexo A). Todos os pacientes 

aceitaram participar do estudo de modo voluntário, assinando o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo B), após serem esclarecidas todas as 

dúvidas e informações a respeito da sua participação neste projeto. 

 

3.2 Delineamento do estudo e seleção de pacientes 

 

Foi realizado um estudo transversal em pacientes com RSC, comparando a 

prevalência de biofilmes bacterianos, bactérias intracelulares e SAgs bacterianos 

entre três grupos: a) pacientes com RSCcPN; b) pacientes com RSCsPN e c) 

pacientes controles. Para seleção dos pacientes, foram utilizados os seguintes 

critérios de inclusão e exclusão: 

 

3.2.1 Critérios de inclusão 

 Idade entre 18 e 70 anos; 

 Diagnóstico de RSC segundo a Publicação da Posição Europeia de 

Rinossinusites e Pólipos Nasais (EPOS, 2007) (2). De modo sucinto, 

deveria haver sintomas nasossinusais persistentes, com duração maior 

que 12 semanas, confirmadas por alterações em tomografia 

computadorizada de seios paranasais e endoscopia nasal. Baseado nos 

achados de endoscopia nasal, tais pacientes foram subclassificados em 

RSCcPN e RSCsPN; 

 Necessidade de tratamento cirúrgico para os pacientes com RSC após 

falha com a terapêutica habitual, caracterizada como refratariedade no 

controle dos sintomas, por meio de medidas clínicas, que incluíram o 

uso de antibióticos por pelo menos duas semanas, corticosteroides 

tópicos por três meses e/ou sistêmico por dez dias, além de lavagens 

nasais com solução fisiológica. 
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 No grupo de pacientes controles, foram incluídos indivíduos submetidos 

à rinoplastia estética ou hipofisectomia transesfenoidal, que não 

apresentassem quaisquer sinais ou sintomas sugestivos de RSC. 

 

3.2.2 Critérios de exclusão 

 Uso de antibiótico tópico nasal ou sistêmico nos últimos 30 dias 

antecedentes à cirurgia. 

 Diagnóstico ou suspeita de imunodeficiências, discinesias ciliares 

primárias ou fibrose cística, fatores que predispõem à formação de 

pólipos nasossinusais por outros mecanismos patogênicos. 

 

3.3 Coleta de amostras 

 

A coleta das amostras foi realizada durante procedimento cirúrgico 

endoscópico nasal sob anestesia geral, realizado no Serviço de 

Otorrinolaringologia do HCFMRP-USP, entre 2011 e 2012.  

Foram colhidas amostras de esfregaço (swabs) do meato médio e enviadas 

para cultura e identificação de microrganismos piogênicos aeróbicos, e também 

amostras de pólipo nasal, mucosa nasal do etmoide ou mucosa da parede lateral 

da concha média, respectivamente, dos pacientes com RSCcPN, RSCsPN e 

controles. Cada tecido coletado foi subdividido em quatro fragmentos: a) um 

fragmento de 5 mm para ser avaliado por MEV; b) um segundo fragmento de  

3 mm para ser analisado por MET; c) um terceiro fragmento de 10 mm para ser 

analisado pela técnica de ELISA (Enzime Linked Imunosorbent Assay) para 

detecção de SAgs estafilocócicos; d) um quarto fragmento de 5 mm para análise 

de S. aureus intracelular, pela técnica de hibridização fluorescente in situ (FISH).  

 

3.4 Cultura microbiológica 

 

Durante o procedimento cirúrgico, esfregaços (swabs) foram colhidos do 

meato médio, guiados por endoscopia nasal. O material colhido foi armazenado 

em temperatura a 4ºC, sendo transportado para o Laboratório de Microbiologia e 
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semeados em meios de cultura (Ágar Sal Manitol, Ágar Muller-Hinton e Ágar 

MacConkey, Oxoid LTD, Wade Road, Basingstoke, Hampshire, England), no 

período inferior a 8 horas. Após incubação por 24 horas a 37ºC, a identificação do 

gênero e da espécie dos microrganismos isolados foi realizada pelo sistema 

automatizado VITEK® (BioMérieux), sendo complementado com testes 

adicionais, quando necessário. 

 

3.5 Avaliação de biofilmes bacterianos por microscopia eletrônica de 
varredura (MEV) 

 
Todo o processamento e a avaliação por MEV e MET foi realizado no 

Laboratório Multiusuário de Microscopia Eletrônica do Departamento de Biologia 

Celular e Molecular e Bioagentes Patogênicos da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP). 

As amostras colhidas para avaliação por MEV foram orientadas em papel 

filtro, fixadas em glutaraldeido 3% por 3 horas e lavadas por três vezes seguidas 

com solução tampão de fosfato (PBS) 0,1M, e mantidas armazenadas a 4ºC. As 

amostras foram pós-fixadas em tetróxido de ósmio 1% e depois lavadas com PBS 

0,1M. A seguir, foram desidratas utilizando uma série de concentração crescente 

de etanol (30, 50, 70, 90, 95, 100%), seguido pela desidratação pelo ponto crítico 

de CO2 (BalTec CPD 030 Critical Point Dryer) e montadas em suporte apropriado. 

Após o processo de desidratação, foi realizada a vaporização com ouro, utilizando 

o aparelho SCD 050 - Sputter Coater por 120 segundos a 20 mA sobre a 

superfície da mucosa, com depósito de ouro de 30 nm. 

As amostras foram examinadas no Microscópio Eletrônico de Varredura 

(Shimadzu SS-550 a 20 KV), utilizando amplificações de 500 a 8000x. Para 

uniformizar a análise das amostras, todas foram examinadas por dois 

pesquisadores. Foi realizada a varredura de toda a extensão da superfície 

mucosa da amostra à procura de estruturas morfológicas compatíveis com 

biofilme bacteriano aderido à superfície da mesma. Foram registradas e gravadas 

imagens representativas da presença de biofilme bacteriano para posterior 

comparação entre os pesquisadores. Foram utilizados os seguintes critérios 

morfológicos para definição de biofilme bacteriano: presença de bactérias 
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aderidas e agrupadas sobre a mucosa, matriz extracelular, estrutura 

tridimensional, poros e canais aquosos. Foram consideradas positivas as 

amostras que obtiveram concordância entre os dois pesquisadores. Em casos de 

discordância, essas amostras foram novamente reavaliadas, adicionando um 

terceiro avaliador (FCPV) para a determinação de biofilmes. O resultado 

concordante de pelo menos dois avaliadores foi considerado como definitivo. 

 

3.6 Avaliação de bactéria Intracelular por microscopia eletrônica de 
transmissão (MET) 

 

O fragmento coletado de mucosa ou pólipo nasal foi posicionado sobre 

papel filtro, orientando a sua superfície para correta inclusão do material, 

posteriormente. Logo em seguida, foi fixado em solução de glutaraldeido a 3% por 

um período de 3 horas, permanecendo em temperatura de 4ºC. Após este período 

de fixação, os fragmentos foram lavados por três vezes em PBS e armazenados a 

4ºC até o processamento posterior. A seguir, as amostras foram pós-fixadas em 

tetróxido de ósmio a 1% por 2 horas, lavadas por três vezes em PBS e 

desidratadas em série crescente de concentração de acetona (30, 50, 70, 90, 95, 

100%). Após o processo de desidratação, o material foi incluído em resina araldite 

6005 (SEM), aparado e cortado em ultramicrótomo (Ultra Cut S) para obtenção de 

cortes semi-finos (0,5 µm). Os cortes de 0,5 µm foram posicionados em lâminas 

histológicas e depois corados com azul de toluidina 1%, servindo de orientação 

para cortes ultrafinos (60-70 nm). Depois de selecionados os cortes com 

orientação conveniente, os blocos foram colocados em grade de cobre (malha 

200), contrastados com acetado de uranila a 4% por 5 minutos no escuro, citrato 

de chumbo a 0,3% por 15 minutos e novamente lavados. Finalmente, foram 

examinados e fotografados no Microscópio Eletrônico de Transmissão Philips 

208, em aumentos de até 80.000x, operando em 80 KV. 

Para avaliar a presença de bactéria intracelular pelo método de MET, 

inicialmente foi semeado o S. aureus em meio de cultura e realizada a preparação 

da peça utilizando o processo descrito. O objetivo desse passo foi avaliar as 

características de elétron densidade dos S. aureus à MET, a fim de servir como 

base para posterior comparação para pesquisa de bactérias no meio intracelular 
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da mucosa analisada. A análise de todas as amostras foi realizada por dois 

pesquisadores (ECC e ET) à procura de imagens sugestivas da presença de 

bactérias no meio intracelular no epitélio e nas regiões superficiais do estroma. As 

imagens foram registradas para posterior análise entre os pesquisadores. A 

positividade se baseou quando houve concordância entre os dois avaliadores 

quanto à presença de bactérias no componente intracelular. 

 

3.7 Avaliação de S. aureus intracelular por hibridização fluorescente in situ 
(FISH) 

 

O processamento das amostras por FISH foi realizado no Laboratório 

Multiusuário de Microscopia Eletrônica do Departamento de Biologia Celular e 

Molecular e Bioagentes Patogênicos da FMRP-USP. O fragmento coletado de 

mucosa ou pólipo nasal foi inicialmente posicionado em papel filtro orientando a 

sua superfície para cima, para a correta inclusão do material. Imediatamente 

após, foi fixado em solução de paraformaldeido 2% por um período de 3 horas a 

4ºC, lavado, posteriormente, por três vezes em PBS e armazenado em solução de 

O.C.T (TissueTek O.C.T. Compound, Sakura, The Netherlands, #4583) para 

fixação e congelamento a -20°C. 

Após o período de congelamento, as amostras foram seccionadas em um 

criomicrótomo, observando a orientação da superfície mucosa. Em seguida, foram 

posicionadas sobre lâminas histológicas e mantidas por uma noite em aparelho 

de vácuo para adesão dos cortes à lâmina.  

Para detecção da presença de S. aureus, foi utilizado o kit S. aureus/CNS 

FISH® (Advan Dx, Woburn, MA, USA), com marcação com anticorpos específicos 

e contramarcação com anticorpos secundários fluorescentes. Todos os passos 

realizados seguiram as orientações do fabricante. Primeiramente, foi instilada 

uma gota da solução de fixação sobre a amostra na lâmina e mantida a 55ºC por 

20 minutos para a fixação. Em seguida, a lâmina foi submersa em água destilada 

pré-aquecida a 55ºC para remoção da solução. O próximo passo foi pingar uma 

gota do probe de PNA S. aureus do kit sobre a amostra na lâmina e sobreposta 

uma lamínula, sendo mantida a 55°C por 30 minutos para o processo de 

hibridização. Em seguida, a lâmina foi imersa na solução de lavagem a 55ºC para 
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a remoção da lamínula e incubada novamente por 30 minutos a 55ºC para 

secagem. Para a montagem final de lâmina, foi colocada uma gota do meio de 

montagem sobre a amostra e posicionada novamente uma lamínula por cima, 

ficando a amostra então pronta para a visualização em microscópio com luz 

fluorescente por um período de duas horas. Todo o procedimento foi realizado 

com mínima exposição das amostras à luz. Tal método serviu para detectar a 

presença do S. aureus na mucosa nasal e determinar sua localização, se no meio 

extracelular na forma de biofilmes, ou no meio intracelular isolada. 

Para fins de comparação, a avaliação do aspecto do S. aureus foi realizada 

por microscópio fluorescente. A primeira amostra a ser analisada foi uma cultura 

de S. aureus extraído do sangue de pacientes infectados. Essa amostra foi 

preparada seguindo todos os passos já descritos para as amostras de tecido 

nasal e visualizada em microscópio confocal a laser da marca Leica para registro 

do aspecto da bactéria. 

Foi utilizado microscópio confocal a laser (DMI 6000 B Leica) para a 

análise das amostras, logo após a preparação de cada amostra. Foi realizada a 

varredura de toda a amostra a procura de imagens da marcação do S. aureus. O 

probe de PNA (Peptide nucleic acid) realiza a marcação específica do RNA 

ribossomal do S. aureus, que serve como alvo para a posterior remarcação com 

anticorpos fluorescentes, e possa ser observada ao microscópio. A positividade 

foi considerada com a presença de imagens sugestivas da presença de bactérias 

na amostra, que fossem compatíveis com as imagens observadas na amostra de 

cultura de S. aureus. 

 

3.8 Avaliação de superantígenos estafilocócicos por ELISA (Enzyme Linked 
Immunosorbent Assay) 

 

O processo de análise por ELISA foi realizado no laboratório de Biologia 

Molecular do Departamento de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia de 

Cabeça e Pescoço da FMRP-USP. Após a coleta, as amostras foram 

imediatamente congeladas em nitrogênio líquido e armazenadas até o 

processamento. Para quantificação da presença de enterotoxinas nas amostras 

de tecido (pólipo, etmoide ou concha média), foi utilizado o kit Ridascreen® Set 
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(R-Biopharm). Esse kit consiste em um ensaio de ELISA para enterotoxinas de S. 

aureus do tipo A, B, C, D e E, pré-desenhado em uma placa de 96 poços 

contendo anticorpos específicos contra as respectivas enterotoxinas, pré-

incubados em seus respectivos poços, além dos controles positivos e negativos.  

Para o processamento, as amostras foram removidas do nitrogênio líquido, 

pesadas e homogeneizadas com 1 ml de PBS, utilizando-se um triturador. Em 

seguida, foram agitadas por 15 minutos e depois centrifugadas por 10 minutos em 

3500 RPM, para posteriormente ser coletado o sobrenadante. Após coleta do 

sobrenadante, foram colocados 100 µL em cada poço teste, incubados a 37°C por 

1 hora, sendo lavados a seguir com PBS para remoção dos excedentes não-

conjugados aos anticorpos. A seguir, foram adicionados 100 µL do anticorpo 

conjugado à peroxida de antienterotoxina estafilocócica, incubando-o por mais 1 

hora. Em seguida, foi realizada nova lavagem e adicionados 100 µL do substrato 

com peróxido de ureia, incubando-o por mais 30 minutos. Logo após, realizada 

outra lavagem com PBS e adicionado um substrato enzimático com cromógeno 

(tetrametil-benzidina), mudando a cor da solução para azul e deixando incubado 

por mais 15 minutos. Por fim, foi adicionada uma solução para interromper a 

reação enzimática contendo ácido sulfúrico, ocorrendo a mudança final de cor da 

solução para amarelo nos casos positivos, ficando transparente nos casos 

negativos. As placas foram, então, medidas em espectofotômetro NanoDrop 

ND1000 em comprimento de onda de 450 nm. A concentração de enterotoxinas 

nas amostras foi determinada comparando-se a densidade óptica dessas 

amostras com a curva-padrão. 

 

3.9 Outras Informações Clínicas  

 

Foram coletas informações pessoais como idade no momento da cirurgia, 

histórico de tabagismo, extensão da doença pelo escore tomográfico de Lund-

Mackay e confirmação anatomopatológica para exclusão de outros tumores.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Resultados
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4.1 Características Demográficas 

 

Foram incluídos 90 pacientes, sendo 38 com RSCcPN (média de idade 

47,5 anos ± 14,89), 26 com RSCsPN (média de idade 40 anos ± 13,62) e 26 

controles (média de idade 36,4 anos ± 13,24). A média de idade dos pacientes foi 

de 42,1 anos ± 14,71, no momento do procedimento cirúrgico. Com relação ao 

gênero, 43 indivíduos foram do sexo feminino e 47 do sexo masculino. Dos 

pacientes com RSC selecionados, 11 eram tabagistas, 17 asmáticos, 13 tinham 

intolerância ao AAS e 14 já haviam sido submetidos à cirurgia endoscópica nasal 

no passado. No mês anterior ao dia da cirurgia, 36 desses pacientes tinham feito 

uso de corticoide nasal tópico, um somente corticoide sistêmico e nove haviam 

utilizando os dois tipos de corticoides associados. Entre os pacientes com RSC, 

os escores de Lund-Mackay para o grupo de RSCcPN variou de 8 a 24, com 

média de 18,6, enquanto para o grupo de RSCsPN variou de 2 a 14, com média 

de 8 (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1: Características clínicas e demográficas de cada grupo do estudo 

 

 RSCcPN RSCsPN Controle 

Idade (Média±DP) 47,5±14,89 40±13,62 36,4±13,24 

 
Gênero 

29 Homens 10 Homens 8 Homens 

9 Mulheres 16 Mulheres 18 Mulheres 

Tabagismo 6 (16%) 4 (15%) 1 (4%) 

Asma 13 (34%) 3 (11%) 1 (4%) 

Intolerância ao AAS 11 (29%) 1 (4%) 1 (4%) 

Uso de corticoide 28 (74%) 12 (46%) 6 (23%) 

Uso de corticoide sistêmico 8 (21%) 2 (8%) 0 

Uso de corticoide tópico 20 (52%) 11 (38%) 6 (23%) 

Cirurgias nasossinusais prévias 9 (24%) 3 (11%) 1 (4%) 

Escore Tomográfico de Lund-Mackay 
(Média±DP) 

18±4,5 8±3,7 0 
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4.2 Cultura Microbiológica 

 

Dentre os 90 pacientes incluídos, em 10 não foi possível a obtenção de 

dados de cultura microbiológica por motivos técnicos, como material contaminado 

ou perda de amostras. Entre os 80 indivíduos avaliados, incluindo os com RSC e 

controles, em 46,3% (37/80) dos casos houve crescimento de algum agente 

microbiano. Entre os pacientes com RSC, 59% (33/54) tiveram culturas positivas. 

Em 15% dessas amostras positivas (5/33) foi verificada a presença de mais de 

uma cepa bacteriana presente na cultura de um mesmo indivíduo; sendo o S. 

aureus o mais prevalente, presente em 31,5% dos casos (17/54), seguido pelo 

Staphylococcus epidermidis (15%; 8/54) e Proteus mirabilis (3,7%; 2/54). Os 

outros microorganismos identificados em somente uma ocasião (1,8% casos) 

foram: Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Moraxella catarrhalis, 

Staphylococcus lugdunesis, Klebisiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, 

Pseudomonas aeruginosa, Raoultella planticola e Citrobacter koseri. 

Entre os pacientes com RSCcPN, 69% dos casos (20/29) apresentaram 

resultados positivos, sendo que dessas culturas 65% (13/20) foram positivas para 

S. aureus e 35% (9/20) para outros Gram-positivos; e em 31% dos casos (9/29) 

não houve crescimento bacteriano na cultura. No grupo de RSCsPN, a pesquisa 

microbiológica foi realizada em 25 casos, com resultado positivo em 52% das 

culturas (13/25), sendo que dessas, 30% (4/13) foram positivas para S. aureus e 

70% (9/13) para outros Gram positivos; em 48% dos casos (12/25), o crescimento 

foi negativo. Entre os controles, em 15,3% dos casos (4/26) foi observado 

crescimento bacteriano, sendo em dois casos Staphylococcus epidermidis, em um 

S. aureus e em outro Proteus mirabilis. Os outros 85% dos casos (22/26) tiveram 

ausência de crescimento na cultura (Figura 1). 

 

 

 

 

 



Resultados  |  41 

 

 

Tabela 2: Distribuição dos microorgsnismos isolados em cada grupo do estudo. 

 

Microorganismo Isolado RSCcPN RSCsPN Controles 

Staphylococcus. aureus 13 4 1 

Staphylococcus epidermidis 4 3 2 

Proteus Mirabilis 0 2 1 

Enterobacter aerogenes 0 1 0 

Enterobacter cloacea 1 0 0 

Moraxella catarrhalis 0 1 0 

Staphylococcus lugdunesis 0 1 0 

Klebisiela pneumoniae 1 0 0 

Streptococcus pneumoniae 1 0 0 

Pseudomonas aeroginosa 1 0 0 

Raoultella planticola 1 0 0 

Citrobacter koseri 0 1 0 

 

 

 

 

Figura 1: Resultado do crescimento bacteriano na cultura microbiológica entre os três 
diferentes grupos (RSCcPN, RSCsPN e controle). 
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4.3 Biofilmes Bacterianos por microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

A pesquisa de biofilmes bacterianos na superfície da mucosa nasal por 

MEV foi realizada com amostras de tecido de todos os participantes do estudo. 

Dos pacientes com diagnóstico de RSC, 42% (27/64) mostraram imagens 

sugestivas da presença de biofilmes bacterianos. No grupo RSCcPN, foram 

encontradas 42% das amostras (16/38) positivas para a presença de biofilme 

bacteriano (Figura 2). Já no grupo RSCsPN, também foram encontradas 42% das 

amostras (11/26) com biofilme bacteriano (Figura 3). No grupo controle não se 

verificou nenhuma amostra (0/26) com a presença de biofilme bacteriano na 

superfície da mucosa nasal (Figura 4). Não houve diferença estatística 

significativa da prevalência de biofilmes bacterianos na superfície mucosa, se 

comparado o grupo de RSCcPN com o de RSCsPN (RP=1,24, IC95% = 0,54-

2,83, Teste exato de Fisher). Ao se compararem ambos os grupos de RSC com o 

grupo controle, observou-se maior prevalência de biofilmes bacterianos na 

superfície da mucosa nos pacientes com RSC, no entanto a presença do zero 

amostral não permitiu o cálculo da razão de prevalência, considerando o grupo 

controle. 

 

 

Tabela 3: Distribuição da frequência de biofilmes bacterianos por microscopia eletrônica 
de varredura (MEV) nos diferentes grupos. A diferença entre RSCcPN e 
RSCsPN não foi estatisticamente significativa (RP=1,24, IC 95% = 0,54-2,83, 
Teste exato de Fisher) 

 

Grupo Biofilme Positivo Biofilme Negativo 

RSCcPN 16 (42%) 22 (58%) 

RSCsPN 11 (42%) 15 (58%) 

Controle 0 (0%) 26 (100%) 
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Figura 2: Imagem da presença de biofilme bacteriano aderido à superfície epitelial em 
paciente com RSCcPN, demonstrando a presença de cocos, matriz 
extracelular e sua estrutura tridimensional. Microscopia eletrônica de 
varredura, 1.000x aumento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Imagem da presença de biofilme bacteriano em paciente com RSCsPN, 
demonstrando inúmeros cocos aderidos à superfície epitelial, recobertos por 
matriz extracelular formando diversas porosidades em sua estrutura. 
Microscopia eletrônica de varredura, 1.800x aumento.  
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Figura 4: Imagem da superfície do epitélio nasal de paciente controle com preservação 
de sua estrutura ciliar. Microscopia eletrônica de varredura, 600x aumento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Bactéria intracelular por microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

 

A pesquisa da presença de bactérias no meio intracelular foi realizada por 

meio de MET em amostras de tecido de todos os 90 participantes do estudo. Dos 

pacientes com diagnóstico de RSC, 26,5% (17/64) revelaram imagens sugestivas 

da presença da bactéria no meio intracelular (Figura 5). No grupo RSCcPN, foram 

encontradas 31,5% amostras (12/38) com resultado positivo para a presença de 

bactéria intracelular. Já no grupo RSCsPN, foram encontradas 19,2% das 

amostras (5/26) com bactéria intracelular. No grupo controle não se observou 

nenhuma amostra (0/26) com presença de bactéria no meio intracelular da 

mucosa nasal (Figura 6). Não houve diferença estatística significativa da 

prevalência de bactéria intracelular, se comparado o grupo de RSCcPN com o de 

RSCsPN (RP=1,5, IC 95% = 0,49-4,56, Teste exato de Fisher). Quando 

comparados ambos os grupos de RSC com o grupo controle, a maior prevalência 

de bactérias no meio intracelular foi estatisticamente significativa, no entanto a 

presença do zero amostral não permitiu o cálculo da razão de prevalência, 

considerando o grupo controle. 
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Tabela 4: Distribuição da frequência de bactéria intracelular por MET nos diferentes 
grupos. A diferença entre RSCcPN e RSCsPN não foi estatisticamente 
significativa (RP=1,5, IC 95%=0,49-4,56; Teste exato de Fisher) 

 

Grupo Bactéria intracelular positiva Bactéria intracelular negativa 

RSCcPN 12 (31,5%) 26 (68,5%) 

RSCsPN 5 (19,2%) 21 (80,8%) 

Controle 0 (0%) 26 (100%) 
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Figura 5: Imagens de microscopia eletrônica de transmissão demonstrando na ponta da 
seta em branco: (A) Imagem de bactérias intracelulares presentes na mucosa 
nasal de paciente com RSCcPN (14.000x aumento); (B) bactérias 
intracelulares presentes na mucosa nasal de paciente com RSCsPN (4.000x 
aumento). 
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Figura 6: Imagem do epitélio nasal cilíndrico pseudoestratificado ciliado em paciente 
controle. Microscopia eletrônica de transmissão (2.700x aumento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 S. aureus intracelular por hibridização fluorescente in situ (FISH) 

 

A análise das amostras por FISH e visualização sob microscopia confocal a 

laser para a pesquisa da presença do S. aureus no epitélio das amostras de 

mucosa nasal foi realizada somente em 79 indivíduos do estudo, devido a perdas 

na etapa de armazenamento e processamento de 11 casos, sendo sete do grupo 

RSCcPN, dois do grupo RSCsPN e dois controles. Dos pacientes com RSC que 

tiveram suas amostras analisadas, 56% (31/55) revelaram evidências sugestivas 

da presença de S. aureus no epitélio nasal. No grupo RSCcPN, 58% das 

amostras analisadas (18/31) foram positivas para a presença de S. aureus 

intracelular (Figura 7). Já no grupo RSCsPN, 54% das amostras analisadas 

(13/24) apresentaram resultado positivo (Figura 8). No grupo controle, nenhuma 

das amostras analisadas (0/24) se mostraram positivas para a presença de S. 

aureus intracelularmente na mucosa nasal (Figura 9). Não houve diferença 

significativa da prevalência de S. aureus no epitélio nasal por FISH, quando 
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comparado o grupo de RSCcPN com o de RSCsPN (RP=0,91, IC 95% = 0,42-

1,96, Teste exato de Fisher). Na comparação de ambos os grupos de RSC com o 

grupo controle, a maior prevalência de S. aureus no epitélio nasal foi 

estatisticamente significativa, no entanto a presença do zero amostral não 

permitiu o cálculo da razão de prevalência, considerando o grupo controle. 

 

 

Tabela 5: Distribuição da presença de S. aureus por FISH nos diferentes grupos. A 
diferença entre os grupos RSCcPN vs. RSCsPN não foi estatisticamente 
significativa (RP=0,91, IC 95% = 0,42-1,96, Teste exato de Fisher) 

 

Grupo S. aureus positivo S. aureus negativo 

RSCcPN 18 (56%) 13 (44%) 

RSCsPN 13 (54%) 11 (46%) 

Controle 0 (0%) 24 (100%) 

 

 

 

 

Figura 7: Imagem representativa da marcação positiva de S. aureus (verde fluorescente) 
em amostra de paciente com RSCcPN, sob microscopia confocal a laser (40x 
aumento). 
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Figura 8: Imagem representativa da marcação positiva de S. aureus (verde fluorescente) 
em amostra de paciente com RSCsPN, sob microscopia confocal a laser (40x 
aumento). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Imagem demonstrando o epitélio nasal cilíndrico pseudoestratificado ciliado 
preservado em paciente controle após FISH, sob microscopia confocal a laser, 
com ausência de marcações específicas para S. aureus intracelular (40x 
aumento). 
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4.6 Presença de enterotoxinas de S. aureus quantificada por ELISA 

 

A análise das amostras por ELISA para a pesquisa da presença de 

enterotoxinas de S. aureus realizada em amostras de todos os participantes do 

estudo foi positiva somente em um único caso do grupo RSCcPN, 2,6% (1/38). 

Todas as amostras dos grupos RSCsPN e controle foram negativas para a 

presença de enterotoxinas de S. aureus pelo método de ELISA (Figura 10). Em 

virtude da baixa prevalência de achado positivo, não foi possível a aplicação de 

avaliação estatística para este dado. 

 

 

Figura 10: Imagem da placa de microtitulação para análise da presença de enterotoxina 
de S. aureus de A-E por ELISA do kit Ridascreen da r-Biopharm. O resultado 
mostra positividade (amarelo) para o controle positivo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados  |  51 

 

 

4.7 Avaliação de associações entre a presença de biofilme bacteriano (MEV), 
bactéria intracelular (MET ou FISH) e resultados de cultura 
microbiológica em pacientes com RSC 

 

Quando avaliada a associação da presença de biofilme bacteriano na 

superfície mucosa (MEV) com a presença de bactéria intracelular (MET) nos dois 

diferentes grupos de RSC com e sem pólipo nasal, não se observou diferença 

estatisticamente significativa (RP = 6,16, IC 95% = 0,78-48,60; RP = 1,27, IC 95% 

= 0,51-3,18; RP = 0,51, IC 95% 0,11-2,29, Teste exato de Fisher). Também não 

houve diferença estatística significativa na associação entre a presença de 

biofilme bacteriano (MEV) com a presença de S. aureus intracelular no epitélio 

nasal avaliada por FISH (RP = 0,96, IC 95% = 0,38-2,45; RP = 0,39, IC 95% = 

0,07-2,11; RP = 1,24, IC 95% = 0,40-3,79, Teste exato de Fisher). 

 

 

Tabela 6: Avaliação da presença de biofilme bacteriano por microscopia eletrônica de 
varredura com a presença de bactéria intracelular por microscopia eletrônica 
de transmissão. IC= intracelular. Não houve associação estatisticamente 
significativa entre os diferentes grupos (RP = 0,96, IC 95% = 0,38-2,45; RP =  
1,27, IC 95% = 0,51-3,18; RP = 0,51, IC 95% = 0,11-2,29, Teste exato de 
Fisher) 

 

Grupo Biofilme -  
Bactéria IC - 

Biofilme - 
Bactéria IC + 

Biofilme + 
Bactéria IC- 

Biofilme + 
Bactéria IC+ 

RSCcPN 13 9 13 3 

RSCsPN 14 1 7 4 

Controle 26 0 0 0 
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Tabela 7: Avaliação da presença de biofilme bacteriano por microscopia eletrônica de 
varredura com a presença de S. aureus intracelular por FISH. IC= intracelular. 
Não houve associação estatisticamente significativa entre os diferentes 
grupos (RP = 0,96, IC 95% = 0,38-2,45; RP = 0,39, IC 95% = 0,07-2,11; RP = 
1,24, IC 95% = 0,40-3,79, Teste exato de Fisher) 

 

Grupo Biofilme -  
S. aureus IC - 

Biofilme -  
S. aureus IC + 

Biofilme +  
S. aureus IC - 

Biofilme +  
S. aureus IC+ 

RSCcPN 11 10 2 8 

RSCsPN 7 8 4 5 

Controle 24 0 0 0 

 

 

Também não foi estatisticamente significativa a associação entre a 

positividade do crescimento de S. aureus na cultura microbiológica com a 

presença de biofilmes bacterianos na análise por MEV (RP=1,55, IC 95% = 0,64-

3,7, Teste exato de Fisher). Da mesma forma, não houve associação significativa 

quando comparado com a presença de gram-positivos ou gram-negativos 

(RP=1,26. IC 95% 0,55-2,86, Teste exato de Fisher). 

 

 
Tabela 8: Distribuição dos resultados da cultura bacteriana com a presença de biofilme 

bacteriano por microscopia eletrônica de varredura. Não houve associação 
significativa entre a presença da cultura positiva para S. aureus (RP=1,55, IC 
95% = 0,64-3,7, Teste exato de Fisher) e a presença de crescimento 
bacteriano (RP=1,26. IC 95% 0,55-2,86, Teste exato de Fisher) 

 

 Biofilme presente Biofilme ausente 

Cultura S aureus positiva 8 11 

Cultura S. aureus negativa 19 52 

Cultura com crescimento 10 19 

Cultura sem crescimento 17 44 

 

 

 

 

 

 



Resultados  |  53 

 

 

Figura11: Comparativo entre o crescimento de S. aureus na cultura microbiológica e a 
presença de biofilme bacteriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao se avaliar a associação entre a positividade do crescimento de S. 

aureus na cultura microbiológica e a presença de bactéria intracelular na análise 

por MET, não se observou associação estatisticamente significativa (p=1,13, IC 

95% = 0,35-3,59, Teste exato de Fisher). Da mesma forma, não se verificou 

associação significativa entre a presença de bactéria intracelular (MET) e o tipo 

de bactéria encontrada na cultura (p=1,01, IC 95% = 0,35-2,88, Teste exato de 

Fisher). 

 

 

Tabela 9: Distribuição dos resultados da cultura bacteriana com presença de bactéria 
intracelular por microscopia eletrônica de transmissão. Não houve associação 
significativa entre a presença da cultura positiva para S. aureus (p=1,13, IC 
95% = 0,35-3,59, Teste exato de Fisher) e a presença de crescimento 
bacteriano (p=1,01, IC 95% = 0,35-2,88, Teste exato de Fisher) 

 

 Bactéria IC presente por MET Bactéria IC ausente por MET 

Cultura S. aureus positiva 4 15 

Cultura S. aureus negativa 13 58 

Cultura com crescimento 6 23 

Cultura sem crescimento 11 50 
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Figura 12: Comparativo entre o crescimento de S. aureus na cultura microbiológica e a 
presença de bactéria intracelular por MET.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não houve diferença estatisticamente significativa na comparação entre a 

positividade do crescimento de S. aureus na cultura microbiológica e a presença 

de S. aureus no epitélio nasal na análise por FISH (p=1,63; IC 95% = 0,73-3,62; 

Teste exato de Fisher). Também não se observou diferença estatística 

significativa na comparação entre resultados de FISH e a presença do tipo de 

bactéria (Gram positiva ou Gram negativa) (p=1,13; IC 95% = 0,52-2,45; Teste 

exato de Fisher). 

 

 

Tabela 10: Distribuição dos resultados da cultura bacteriana com a presença de S. 
aureus por hibridização fluorescente in situ (FISH). Não houve associação 
significativa entre a presença da cultura positiva para S. aureus (p=1,63; IC 
95% = 0,73-3,62; Teste exato de Fisher) e a presença de crescimento 
bacteriano (p=1,13; IC 95% = 0,52-2,45; Teste exato de Fisher). 

 

 S.aureus intracelular presente S. aureus intracelular ausente 

Cultura S aureus positiva 9 6 

Cultura S. aureus negativa 22 42 

Cultura com crescimento 11 13 

Cultura sem crescimento 20 35 
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Figura13: Comparativo entre o crescimento de S. aureus na cultura microbiológica e a 
presença de S. aureus por FISH 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Discussão 
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Neste estudo foram avaliadas a prevalência e a associação de diversos 

fatores bacterianos com forte evidência na participação da fisiopatogenia das 

RSC. Apesar de diferentes estudos mostrarem o envolvimento de biofilmes 

bacterianos, bactérias intracelulares e SAgs estafilocócicos, a maioria deles não 

avaliou este envolvimento de maneira combinada ou associada dessas diferentes 

formas de influência bacteriana. Além disso, grande parte desses estudos não 

diferenciou os pacientes com RSC sob duas formas fenotípicas, com pólipo nasal 

(RSCcPN) e sem pólipo nasal (RSCsPN). Acredita-se ser fundamental esta 

diferenciação, pois pacientes com RSCcPN apresentam aspectos 

histomoleculares distintos dos RSCsPN (25-27,45). 

 

5.1 Biofilmes Bacterianos 

 

A análise por MEV demonstrou que a prevalência de biofilmes bacterianos 

foi semelhante entre os dois subgrupos de RSC, com e sem pólipo nasal (42%), 

com maior prevalência em relação aos controles (0%). Este dado corrobora outros 

estudos na literatura, que observaram maior prevalência de biofilmes bacterianos 

em pacientes com RSC, quando comparados aos controles, sob as mais 

diferentes formas de detecção de biofilmes bacterianos (19,23,46). De modo 

interessante, não se observou a presença de biofilmes em pacientes saudáveis 

pelo método de MEV, dado semelhante ao de outro estudo utilizando a MEV 

como método de detecção, embora esse tenha avaliado um número bem menor 

de indivíduos (n=4) (19). Por outro lado, outro estudo que também utilizou 

somente a MEV para detecção de biofilmes bacterianos demonstrou a presença 

de biofilmes bacterianos em 48% dos controles (23). A variabilidade de 

prevalência de biofilmes bacterianos em amostras de mucosa nasossinusal de 

pacientes controles e RSC se deve à heterogeneidade da distribuição de biofilmes 

presentes na mucosa, associada às limitações das diferentes técnicas de 

identificação disponíveis.  

Embora a MEV apresente limitações como possíveis distorções 

morfológicas durante o processamento e subjetividade na interpretação das 

imagens, verificou-se que a utilização de critérios morfológicos rígidos para 
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definição de biofilme bacteriano (presença de bactérias, estrutura tridimensional, 

pontes de adesão e presença de canais aquosos) determinou a alta taxa de 

concordância entre os investigadores (taxa de 90% neste estudo) e confiabilidade 

para definição de amostras positivas para biofilmes. Além disso, a MEV 

possibilitou o rastreio de uma área maior quando comparada a outros métodos 

histológicos (imunofluorescência, microscopia eletrônica de transmissão) (47). 

Ainda, ao utilizar a MEV, foi possível detectar não somente a presença de 

biofilmes bacterianos, mas também avaliar toda a superfície da mucosa 

nasossinusal e as alterações presentes no epitélio respiratório ciliado. A maioria 

das amostras dos pacientes com RSC, especialmente as de indivíduos com 

pólipo nasal, apresentou perda de sua cobertura ciliar devido ao processo 

inflamatório crônico, condição mais favorável à posterior fixação dos biofilmes 

bacterianos na superfície mucosa. Já em indivíduos normais, a maior parte das 

amostras mostrou revestimento normal de epitélio respiratório. 

Comparando o resultado da presença de biofilme por MEV nos dois grupos 

de RSC deste estudo, ambos evidenciaram a mesma positividade de 42%. Tal 

resultado pode ser comparado com outro estudo que fez essa diferenciação entre 

indivíduos com e sem polipose nasal; utilizando, no entanto, a técnica de 

microscopia confocal a laser, obtendo percentual maior de bactérias no grupo 

com polipose nasal, que foi de 97% e 82%, respectivamente, para RSCcPN e 

RSCsPN (48). Dessa forma, a contrastante prevalência de biofilmes encontrada 

entre pacientes com RSC (com e sem pólipo nasal) versus controle corrobora 

ainda mais para a tese de que os biofilmes bacterianos tenham alguma 

participação na fisiopatogenia desta doença. 

O microrganismo que mais frequentemente apresentou crescimento na 

cultura da secreção nasal dos pacientes deste estudo foi o S. aureus, tanto no 

grupo de RSCcPN como de RSCsPN, presente em cerca de 50% das culturas 

positivas. Assim como em outro estudo (49), os dados do presente estudo 

sugerem que S. aureus devam estar intimamente relacionados com a cronificação 

ou recorrência desta doença. Os dois grupos, RSCcPN e RSCsPN, apresentaram 

positividade semelhante para o crescimento bacteriano, 69% e 52%, 

respectivamente; no entanto bem mais elevado que nos controles, em que a 
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positividade da cultura foi de 15%. Isto demonstra que as bactérias podem não 

ser o único fator desencadeante da doença, mas que devem desempenhar papel 

importante na RSC. Deve-se ressaltar que indivíduos saudáveis podem 

apresentar colonização na cavidade nasal sem manifestarem reações 

inflamatórias locais significativas (50,51). 

Ao se correlacionar a positividade na cultura microbiológica com a 

presença de biofilme bacteriano em pacientes com RSCcPN e RSCsPN, não se 

observou relação entre a positividade ou o tipo bacteriano encontrado na cultura. 

Este dado, assim como a baixa prevalência de crescimento na cultura 

microbiológica de agentes encontrados nesta casuística, em torno de 50% dos 

indivíduos pesquisados, podem ser explicados pelo fato de que a cultura 

microbiológica possui baixa sensibilidade, com limitação na detecção de cepas 

bacterianas; pois para ser detectado o microrganismo deve estar presente na sua 

forma planctônica. A ausência de sinais infecciosos agudos no momento da 

coleta, na maioria dos casos selecionados, possivelmente causou a negatividade 

dos resultados da cultura. Ainda, a baixa positividade na cultura poderia se dar 

pela presença somente de bactérias na forma de biofilmes aderidos à mucosa, os 

quais não foram coletados no swab nasal. Outra limitação da cultura é que o 

microrganismo para ser detectado deve crescer em um meio de cultura artificial, 

após ter sido removido de seu local de origem no hospedeiro, com mudanças 

significativas na temperatura, pH e nutrientes envolvidos. Essa limitação foi 

demonstrada em estudo que utilizou diferentes técnicas para a detecção de 

bactérias em amostras de pacientes com RSC, em que a menor sensibilidade 

encontrada para detecção de S. aureus ocorreu exatamente na cultura, com 

maior nível de detecção para os métodos moleculares, que funcionaram como 

contraprova definitiva para a presença da bactéria (50). 

Apesar da marcante diferença entre pacientes com RSC versus controles, 

o papel dos biofilmes bacterianos na RSC ainda não está bem esclarecido. Duas 

possibilidades plausíveis seriam: a) os biofilmes atuam realmente como agentes 

desecandeadores ou mantenedores da inflamação crônica; ou b) o processo 

inflamatório crônico subjacente traria distúrbios nas respostas inatas e adaptativas 

da mucosa respiratória, favorecendo a colonização por biofilmes bacterianos (52). 
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5.2 Bactéria intracelular 

 

O conceito de que não somente os biofilmes bacterianos presentes na 

superfície mucosa dos pacientes com RSC, mas também patógenos presentes no 

meio intracelular, como o S. aureus, podem desempenhar papel importante no 

desenvolvimento de doenças como a RSC, levou a analisar não somente a 

superfície da mucosa à procura de biofilmes, mas também o meio intracelular das 

amostras à procura de bactérias (30).  

Diferentes técnicas têm sido utilizadas para a detecção de bactérias 

intracelulares na mucosa respiratória. A mais amplamente utilizada é a marcação 

por FISH, com leitura em microscópio confocal a laser, que possibilita a marcação 

seletiva de espécies de bactérias; e leitura da marcação sob visão tridimensional 

(53-55). Também tem sido utilizada a técnica de imuno-histoquímica para a 

detecção de bactéria no meio intracelular, embora com menor sensibilidade (53). 

No presente estudo, optou-se pela utilização da MET para identificação de 

bactérias intracelulares, de modo inespecífico, e FISH para marcações 

específicas contra S. aureus, com análise posterior em microscopia confocal a 

laser. Embora a MET tenha as desvantagens de trazer imagens eletrodensas 

inespecíficas, sugestivas da presença de bactéria intracelular, apresentar alto 

custo de processamento e trabalhar com amostragens teciduais pequenas, ela 

apresenta a vantagem de se obter melhor identificação das estruturas celulares e 

localização das áreas suspeitas, em termos de profundidade na mucosa em 

relação à FISH. Para melhor esclarecimento, este é o primeiro estudo que avaliou 

a presença de bactérias intracelulares por MET em amostras de pacientes com 

RSC comparadas a controles. Devido aos possíveis achados inespecíficos à 

MET, optou-se também pela utilização de FISH específico para S. aureus, em 

virtude de algumas evidências apontando a capacidade desta bactéria de invadir 

e sobreviver no compartimento intracelular do epitélio respiratório (30,53-55). 

Em relação aos experimentos deste estudo para identificação de bactéria 

intracelular por MET, a análise revelou significativa prevalência de bactérias 

intracelulares em pacientes com RSCcPN (31,5%) ou RSCsPN (19,2%), quando 

comparados aos controles (0%). Ainda, neste estudo, os dados de MET foram 
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compatíveis com diferentes técnicas de pesquisa do S. aureus intracelular em 

pacientes com RSC, com 47% de marcação utilizando o FISH/microscopia 

confocal a laser e de 39% com imuno-histoquímica, em estudo envolvendo 34 

pacientes (53).  

Estudo, que relacionou a recorrência da RSC com a presença de S. aureus 

intracelular utilizando microscopia confocal a laser, obteve 63% de positividade 

para bactéria no meio intracelular, e desses pacientes infectados, 65% 

apresentaram recorrência da RSC no período de 12 meses (55). Em outro estudo, 

que comparou a prevalência do S. aureus intracelular em pacientes com RSC 

versus indivíduos saudáveis por FISH, o resultado foi de 56% no grupo de 36 

pacientes com RSC, enquanto que no grupo controle não houve nenhuma 

amostra positiva entre as oito examinadas (54).  

Em relação aos achados de FISH, no presente estudo, a marcação do S. 

aureus nas amostras de pacientes com RSC foi positiva em 56% dos casos, 

dentro da faixa de prevalência encontrada por outros autores que utilizaram a 

mesma técnica de identificação (47-63% de positividade) (53-55). Estudos que 

obtiveram prevalências maiores (77-90% de positividade) utilizaram marcações 

também para outras bactérias, incluindo Streptococcus pneumoniae, S. aureus, 

Haemophilus influenza e Pseudomonas aeruginosa (56-58). Dessa forma, embora 

o S. aureus seja a principal bactéria intracelular encontrada, outros tipos 

bacterianos também poderiam ter implicações na fisiopatogenia da RSC por 

terem a capacidade de persistir intracelularmente na mucosa respiratória. 

Comparando o resultado de FISH para S. aureus nos dois grupos de RSC 

deste estudo, o grupo com RSCcPN mostrou percentual de positividade de 58% e 

o grupo com RSCsPN 54%. Sabe-se que tal diferenciação não tem correlação na 

literatura. Apesar desse maior percentual de positividade no grupo com polipose 

nasal, essa diferença não foi estatisticamente significativa para diferenciar os dois 

grupos. Infere-se, então, que a gênese de ambos os tipos de RSC pode estar 

igualmente relacionada com a presença de microrganismos no epitélio doente. 

Em relação aos resultados do grupo controle, em nenhuma das 24 

amostras analisadas por FISH observou-se marcação positiva para a presença de 
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S. aureus intracelular, achado semelhante ao estudo que não encontrou 

positividade em nenhum dos oito indivíduos controles estudados (54).  

Esses achados se mostram de extrema importância corroborando a 

hipótese de que a mucosa respiratória pode atuar como importante reservatório 

de bactérias patogênicas intracelulares, protegendo-as dos mecanismos de 

defesa do hospedeiro e dos tratamentos antibióticos durante os períodos de 

agudização, podendo ser implicado na etiopatogenia da RSC com e sem pólipo 

nasal (30,53-55). 

Os dados do presente estudo apontam que 60% das amostras de RSC 

com bactérias intracelulares analisadas por MET não apresentaram biofilmes 

detectáveis na superfície mucosa à MEV, e não se verificou correlação 

estatisticamente significativa entre elas. Na comparação da presença de biofilme 

bacteriano à MEV com a presença de S. aureus por FISH também não se 

observou associação estatisticamente significativa. Diferentemente, um estudo 

com 36 pacientes com RSC (54), que também comparou a presença de biofilme 

na superfície com a presença de bactéria intracelular, mostrou que todos os casos 

positivos para bactéria intracelular estavam associados a biofilmes na superfície, 

sugerindo potencial relação entre os dois, o que não foi encontrado neste estudo.  

Nos pacientes com RSC, não se detectou correlação da positividade na 

cultura microbiológica com a presença de bactéria intracelular por MET, nem com 

a positividade do S. aureus intracelular por FISH. Estudo da literatura com 

resultado positivo para a presença de biofilmes bacterianos, detectados por FISH, 

em pacientes com RSC, também não evidenciou relação da bactéria planctônica 

detectada pela cultura microbiológica com o tipo de biofilme identificado (58). Por 

outro lado, um estudo que analisou 20 pacientes com RSC com amostras 

positivas para S. aureus intracelular, observou que 12 deles apresentaram 

culturas positivas também para S. aureus, sugerindo correlação entre a 

positividade na cultura dos pacientes com maior probabilidade de colonização 

intracelular (54). 
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5.3 Dosagem de superantígenos estafilocócicos em tecido nasossinusal 

 

Existem evidências crescentes da participação de SAgs de S. aureus na 

etiopatogenia da RSCcPN em adultos, caracterizada por eosinofilia abundante, 

produção exuberante de mediados inflamatórios e produção específica de IgE. 

Essas características têm sido documentadas, especialmente nos quadros de 

polipose nasossinusal maciça, nos quais se acredita que a produção de SAgs 

pelos S. aureus colonizadores ativariam células Th2, independente da ligação 

antígeno-específica, induzindo proliferação policlonal de células T, produção de 

IgE específica e inflamação eosinofílica (59).  

Em relação aos achados de SAgs estafilocócicos, obtidos a partir de 

amostras de mucosa colhida e analisada por ELISA para a pesquisa da presença 

de enterotoxinas de S. aureus, das 90 amostras analisadas foi encontrada apenas 

uma amostra positiva. Apesar do caso positivo ter sido detectado no grupo com 

RSCcPN, este dado não é suficiente para uma diferença significativa entre os 

grupos. O caso positivo no teste de ELISA foi confirmado pela positividade na 

cultura bacteriana para S. aureus colhida para o mesmo paciente, no entanto este 

não apresentou evidências de biofilme bacteriano à MEV. Diante destes achados, 

três possibilidades seriam possíveis: a) o resultado é falso-negativo pois o kit 

utilizado não seria sensível o suficiente para detectar baixas quantidades de 

enterotoxinas bacterianas nas amostras teciduais; b) o resultado é falso-negativo 

pois pode ter ocorrido problema no processamento das amostras (ex: 

congelamento a -80°C), ou um viés de amostragem, no qual o sítio da coleta não 

representou a realidade; c) os resultados são verdadeiros negativos. Diante 

dessas indagações, verificou-se que a sensibilidade do teste, segundo o 

fabricante, é para detectar concentrações de SAgs a partir de 0,2 ng/mL, ou seja, 

extremamente sensível. Ainda, em todas as reações, os controles negativos e o 

controle positivo funcionaram adequadamente, validando os demais achados 

experimentais. Em segundo lugar, avaliando o tamanho da amostra coletada e o 

resultado obtido, nem mesmo as amostras maiores (>1g) foram positivas no teste 

de ELISA. A média das amostras colhidas foi de 130 mg. Devido a essa baixa 

presença de resultados positivos, realizou-se, em segundo momento, a análise do 
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lavado nasal com 5 mL de soro fisiológico de 15 indivíduos com RSC pelo mesmo 

teste de ELISA para toxina estafilocócica, e também não foi encontrada nenhuma 

amostra positiva. O resultado do lavado foi semelhante ao das amostras de 

mucosa nasal, corroborando com a hipótese de que ambas as amostras são 

realmente negativas, com possível viés de representatividade amostral.  

Outro kit de ELISA, comercialmente disponível para detecção de 

enterotoxina de S. aureus em RSC, já fora utilizado em outro estudo (60), que 

subdividiu 49 pacientes com RSCcPN, RSCsPN e controles. Doze de 22 

amostras (54%) do grupo com RSCcPN foram positivas, porém sem resultados 

positivos nos grupos com RSCsPN e controle. Por outro lado, estudo recente em 

RSCcPN pesquisou uma IgE específica contra a enterotoxina estafilocócica como 

indicador da reação inflamatória da mucosa, com percentual de positividade de 

28% nos casos de RSCcPN contra 15% nos controles (61). Por se tratar de uma 

resposta imunológica à enterotoxina bacteriana, a presença de IgE específica 

pode, tanto ser decorrente de uma resposta, estando o SAg ainda presente, como 

também se tratar de uma resposta imunológica de memória. Como o objetivo do 

presente estudo foi analisar se as bactérias presentes na mucosa (biofilme ou 

formas intracelulares) estariam produzindo enterotoxinas detectáveis, optou-se 

por quantificar objetivamente essas exotoxinas ao invés de se avaliar a resposta 

imunológica a elas. 

 

5.4 Características demográficas 

 

A análise do perfil dos indivíduos do estudo demonstrou uma divisão 

semelhante à da literatura, quando avaliada a idade média dos participantes, que 

foi de 42 anos (62). Quanto ao gênero, apesar de terem sido incluídos no estudo 

quantidade semelhante de homens e mulheres, 47 e 43, respectivamente, ocorreu 

maior prevalência de indivíduos do sexo masculino no grupo com RSCcPN (29 

homens) e maior quantidade relativa de mulheres nos grupos RSCsPN e controle, 

16 e 18, respectivamente, dado este que condiz com a literatura, que mostra 

prevalência levemente superior de RSC em homens (62). 



Discussão  |  65 

 

 

O hábito de tabagismo entre os participantes do estudo foi superior nos 

grupos RSCcPN e RSCsPN (seis e quatro indivíduos, respectivamente), 

comparados ao grupo controle (somente um indivíduo). Este dado corrobora a 

literatura, que demonstra que a exposição crônica direta à fumaça do cigarro (62), 

ou até mesmo indiretamente (60) está associada à maior prevalência de RSC do 

que na população de não fumantes. Os estudos demonstram que o contato com a 

fumaça do cigarro causa inflamação crônica e remodelamento da mucosa nasal e, 

consequentemente, maior ocorrência de quadros de RSC nesses indivíduos (63).  

Foi encontrada maior prevalência de asma, intolerância ao AAS e maior 

número de cirurgias nasais prévias no grupo RSCcPN. A maior prevalência de 

asma e intolerância ao AAS neste grupo pode ser explicada pela própria 

fisiopatogenia da AERD (aspirin-exacerbated respiratory disease), que decorre de 

um processo inflamatório crônico unificado das vias aéreas e cursa em indivíduos 

com asma, pólipos nasais eosinofílicos e intolerância ao AAS, nos quais a 

recorrência e morbidade da doença são superiores às dos indivíduos em geral 

(64). No entanto, de acordo com a literatura, mesmo em pacientes com RSC sem 

AERD, a prevalência de asma é superior à da população geral, o que também 

explica tal dado (65). Já o maior número de cirurgias prévias no grupo RSCcPN 

indica maior recorrência da doença nesses indivíduos, o que pode ser explicado 

pela maior extensão e gravidade da patologia nos mesmos; concordando com 

estudo recente, em que a recorrência de polipose nasal após seis meses de 

cirurgia foi de 35%, depois de 12 meses foi de 38% e aos 18 meses chegou a 

40% (66).  

 

5.5 Perspectivas 

 

O presente estudo demonstrou que pacientes com RSC com e sem pólipo 

nasal possuem maior colonização de biofilmes bacterianos aderidos à mucosa, 

assim como maior presença de bactérias localizadas no meio intracelular do que 

os indivíduos sadios. No entanto, estes dados não permitem inferir se tais 

bactérias estavam viáveis ou mortas, questão que ainda necessitará de estudos 

complementares para ser respondida. Ainda, é preciso explicar o exato 
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mecanismo de patogenicidade dessas bactérias presentes, tanto no meio 

intracelular quanto na superfície mucosa, assim como os diferentes fatores que 

levam à colonização, com posterior cronicidade e consequentes períodos de 

agudização. O uso de outras técnicas para a identificação da presença de SAgs, 

associado à pesquisa de biofilmes bacterianos nas mesmas amostras, ainda 

carece de outros estudos para que se possa correlacionar esses mecanismos 

patogênicos. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Conclusões 
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O presente estudo demonstrou diferença estatisticamente significativa na 

prevalência de biofilmes e de bactérias intracelulares entre os indivíduos com 

RSC comparados com indivíduos saudáveis. No entanto, não houve diferença 

estatística dentre os dois grupos de RSC com e sem pólipo nasal. Isto pode 

indicar que tanto biofilmes na superfície mucosa quanto microrganismos 

intracelulares podem estar igualmente implicados na gênese da RSC. Quanto às 

enterotoxinas estafilocócicas, não se encontrou positividade nas amostras que 

pudesse relacionar a sua ocorrência com a patogênese da RSC. 

Nosso estudo não encontrou associação estatisticamente positiva na 

comparação da presença de biofilmes bacterianos por MEV, com a presença de 

bactéria intracelular por MET, com a presença de S. aureus intracelular por FISH 

e com a presença de SAs estafilocócicos nos pacientes com RSC e controles. 
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ANEXO A 
 
 

COMPROVANTE DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO B 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. 
Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 
estudo, assine ao final deste documento de duas páginas, que está em duas vias. Uma 
delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. 

Caso você não aceite participar da pesquisa, você não será penalizado(a) de 
forma alguma. Em caso de dúvida você pode procurar qualquer pesquisador envolvido na 
pesquisa, assim como o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto pelo e-mail: cep@hcrp.fmrp.usp.br 
Informações sobre a pesquisa 
 
Título do Projeto: Avaliação do possível envolvimento de biofilmes e superantígenos 
bacterianos na patogênese da Rinossinusite Crônica associado à Polipose Nasossinusal. 
Processo CEP HCFMRP-USP: 3388/2007 
Pesquisador Responsável: Prof. Dr. Edwin Tamashiro 
Telefone para contato: (16) 36022863 
Pesquisador Associado: Dr. Emanuel Capistrano Costa Junior 
Telefone (16) 3602-2321 
 

Este trabalho se propõe a identificar a presença de bactérias dentro do nariz, para 
tentar estabelecer uma relação causal entre a presença dessas bactérias com a sinusite 
crônica. 

Todas as pessoas incluídas no estudo serão submetidas a procedimento cirúrgico 
por indicação médica para tratamento de doenças do nariz, e não por motivos 
relacionados ao estudo em questão. 

A participação nesta pesquisa envolve a coleta de pequenos pedaços da mucosa 
do nariz, cerca de 1 mm cada, que será feita enquanto o paciente estiver anestesiado, 
sob anestesia geral. Para coleta, não será feito nenhuma incisão (corte) externa. A coleta 
do material não implicará em atraso para o andamento da cirurgia, nem tampouco com o 
prolongamento do tempo de anestesia; 

As amostras colhidas dos pacientes serão enviadas para exame no laboratório de 
microscopia eletrônica da FMRP-USP, e não prejudicará o envio das amostras para 
análise de rotina. 

As técnicas de análise a serem utilizadas permitem que sejam colhidas amostras 
pequenas, portanto, não haverá aumento da dor, aumento do sangramento, demora de 
cicatrização ou outras complicações pós-operatórias decorrentes de sua coleta. 

Assim sendo, não existem riscos ao paciente devido ao estudo em questão, que 
não sejam os riscos cirúrgicos e anestésicos ao qual o paciente será submetido 
independentemente desse trabalho. 

A não aceitação de participação, ou a possibilidade de se retirar do estudo em 
qualquer momento da pesquisa, não implicará em nenhum prejuízo para o seu 
seguimento neste Hospital; 

Os pesquisadores estarão disponíveis para quaisquer dúvidas a qualquer 
momento durante o estudo;  

Será mantido o sigilo absoluto dos dados obtidos neste estudo que assegurem a 
privacidade dos participantes envolvidos na pesquisa; 

Será mantido seguimento neste Hospital pela equipe responsável pelo estudo e 
pelos médicos do serviço, com retornos agendados no Ambulatório de Rinologia; 

mailto:cep@hcrp.fmrp.usp.br
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Caso o senhor se sinta prejudicado por participar dessa pesquisa, o senhor 
deverá buscar indenizações de acordo com as leis vigentes no Brasil; 
 
Nome do pesquisador:______________________________________________ 
Assinatura: _________________________________ Data:_________________ 
 

Consentimento da participação da pessoa como sujeito 

Eu,__________________________________________________________________, 

RG_______________________________CPF________________________________ 

Registro HC____________________, abaixo assinado, sob livre e espontânea vontade 

concordo em participar do estudo: “Avaliação do possível envolvimento de biofilmes e 

superantígenos bacterianos na patogênese da Rinossinusite Crônica associado à 

Polipose Nasossinusal”, como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido pelo 

pesquisador_____________________________________________ sobre a pesquisa, 

os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou 

interrupção de meu acompanhamento / assistência / tratamento. 

Ribeirão Preto,_____de_______________________ de___________ 

Nome: ___________________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________________________ 

 
 

 


