Biofilme Bacteriano e Bactérias Intracelulares:
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Introdução
Historicamente, as infecções do trato respiratório superior tornaram-se
menos importantes com o desenvolvimento da antibioticoterapia em meados do
século passado. No entanto, a ideia de que eles erradicariam permanentemente
muitas infecções otorrinolaringológicas não se tornou realidade. As infecções
crônicas, como otite média com efusão (OME) de longa duração, a otite média
supurativa crônica (OMSC), a sinusite crônica e as infecções crônicas das tonsilas
palatinas costumam ser refratárias a tratamentos antibióticos sistêmicos e tópicos.
Apesar da existência de antibióticos excelentes para infecções agudas,
os desafios permanecem e incluem estratégias terapêuticas para as condições
acima. Estudos demonstraram que o biofilme bacteriano e a presença de bactérias
intracelulares podem representar uma estratégia bacteriana de preservação para
impedir a erradicação por antibióticos, sejam sistêmicos ou tópicos, ou pelo
sistema imune do hospedeiro. É essa relação entre infecções crônicas do trato
respiratório superior, biofilmes bacterianos e bactérias intracelulares que iremos
abordar neste capítulo.
Biofilmes bacterianos
Os biofilmes bacterianos são definidos de maneira simples como grupos
de bactérias incorporadas a uma matriz polimérica com resistência aumentada
aos antibióticos e aos mecanismos de defesa do hospedeiro, se comparados a
seus pares “planctônicos” ou de “vida livre”1. Os biofilmes estão envolvidos em
mais de 80% de todas as infecções microbianas humanas2, inclusive as naturais
e causadas por dispositivos. Elas incluem, entre outras, infecções do trato
urinário, fibrose cística, periodontite e infecções causadas por dispositivos como
válvulas protéticas cardíacas, cateteres venosos centrais e lentes de contato3. Os
tecidos humanos são superfícies que atraem os biofilmes devido à sua natureza
homeostática e à abundância de nutrientes simples4. Está cada vez mais claro
que as características dos biofilmes se assemelham a muitas infecções crônicas
e / ou recorrentes que ainda não tiveram sua patogênese definida de maneira
satisfatória5. Os biofilmes em superfícies de mucosas são fisiologicamente
diferentes dos formados nas superfícies inertes e são modulados por respostas
imunes do hospedeiro, com células e proteínas do hospedeiro contribuindo para a
composição da matriz6.
O desenvolvimento inicial do biofilme pode ocorrer sem sinais clínicos
de infecção devido à retenção pela matriz de bactérias e toxinas associadas7.
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Isso mascara os antígenos bacterianos impedindo a resposta inflamatória do
hospedeiro8, 9. O aumento da resistência aos antibióticos, a produção reduzida
de fatores de virulência e a atividade diminuída dos neutrófilos facilitam o
crescimento bacteriano por longos períodos10. As bactérias que formam o biofilme
conseguem prolongar a infecção de maneira silenciosa e persistente, agindo como
um reservatório para que quando o ambiente permitir e os mecanismos de defesa
do hospedeiro não conseguirem contê-las, as bactérias planctônicas possam se
dispersar7. São esses planctônicos ou agregados de bactérias que causam infecções
clínicas agudas contra os quais os antibióticos são eficazes até o momento em
que os êmbolos ou bactérias planctônicas se dispersam novamente4, 6,7,11,12. Foi a
erradicação das bactérias planctônicas, e a subsequente incapacidade de cultivar
bactérias, que levou os clínicos e microbiologistas a pressupor que a infecção
estivesse debelada, no entanto, a tecnologia PCR demonstrou a existência de
bactérias, indicando que o reservatório subjacente da infecção ainda existia4,7. As
doenças clínicas agudas podem recidivar semanas ou meses mais tarde, tornando
necessária a remoção cirúrgica do tecido ou a remoção e a substituição do
dispositivo médico, se possível4,11,12, ou a antibioticoterapia de longo prazo, como
nos pacientes com fibrose cística4.
As bactérias dos biofilmes são de 10 a 1.000 vezes mais resistentes aos
antibióticos do que as bactérias planctônicas geneticamente idênticas13, 14. Isso
na matriz polimérica protetora extracelular ou através da troca rápida de material
genético, inclusive genes de resistência aos antibióticos. Quando presentes no
ambiente intracelular, as bactérias também são bastante protegidas de muitos
dos antibióticos usados para tratar esses processos patológicos. É possível que
isso ocorra por dois mecanismos: o primeiro é que elas são protegidas dos
antimicrobianos com pouca capacidade de penetração intracelular e o segundo é
que é provável que elas adotem o fenótipo de biofilme nesses nichos.
Quando presentes nos biofilmes, as bactérias são também mais resistentes às
defesas do hospedeiro. Essas células são protegidas contra fagocitose, extermínio
pelo complemento e opsonização, deposição de anticorpos e contra células
imunes13, 14. Em muitos casos, acredita-se que os próprios biofilmes não sejam
altamente patogênicos, mas que as respostas imunes mal direcionadas e ineficazes
possam resultar em inflamação grave e persistente, causando lesões colaterais aos
sítios13.
Os estudos iniciais de imagens para analisar o envolvimento do biofilme na
OM foram realizados no modelo chinchila de OM15. Os estudos mais recentes
demonstraram biofilme bacteriano em crianças, principalmente pelo uso de
técnicas não específicas de imagens incluindo colorações SEM e LIVE/DEAD
combinadas com microscopia confocal por varredura laser. Demonstramos pela
primeira vez o
OMSC em 200416; mas recentemente, Hall-Stoodley et al. demonstraram biofilme
17
.
Foram observados biofilmes de S. aureus nas biópsias de oito entre 10 adultos
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com OMSC18 e em seis de 10 biópsias de orelha média de adultos com OMSC,
através das colorações LIFE/DEAD e SEM19. Outro estudo recente realizado por
Saunders et al. usou o SEM para demonstrar que um número pequeno de pacientes
com colesteatoma (3 de 5) e apenas 1 entre 7 pacientes com OMSC tinham
alguma evidência de biofilme20. Esses estudos são todos limitados e as espécies
bacterianas foram identificadas apenas em um subgrupo de crianças. Um estudo
realizado na Groelândia encontrou evidências de biofilme em esfregaços de fluido
de orelha média de crianças com OMSC, mas não encontraram evidências em
crianças com OME crônica18. Até hoje, a maioria dos estudos (exceto o de HallStoodley et al.17) limitaram suas análises a um único microorganismo no biofilme
da OM, enquanto biofilmes de múltiplas espécies são observados com frequência
em outros processos patológicos.
Os biofilmes também foram observados nas adenóides de crianças propensas
a otite usando SEM21, coloração de viabilidade LIVE/DEAD22,23 e FISH
específico para espécie21. Crianças com OMAr costumam ter maior cobertura de
biofilme do que aquelas com OME (97,6% versus 27,7%)24. FISH demonstrou
que os biofilmes presentes contêm patógenos de OM e são frequentemente
polimicrobianos21. Foram evidenciados grupos bacterianos nas células epiteliais
do hospedeiro21. Acredita-se que a remoção desse reservatório leve a melhor
resolução e diminua a recidiva de OMA após uma adenoidectomia21.
Infecção intracelular
Outro mecanismo da infecção bacteriana persistente e recidivante pode ser
o sequestro intracelular de patógenos. Quando se tornam intracelulares, os
microorganismos podem iludir as respostas imunes do hospedeiro, e várias
terapias antimicrobianas que não penetram bem na membrana celular. Os
vírus, bactérias e parasitas conseguem usar a infecção intracelular para escapar
das respostas imunes do hospedeiro e persistir no organismo.
Há poucas evidências de persistência bacteriana intracelular em doenças
crônicas e recidivantes de mucosas, como a otite média (OM). No entanto,
dados in vivo e in vitro sugerem que os otopatógenos conseguem invadir e
sobreviver dentro das células, embora os mecanismos para tanto não estejam
bem caracterizados. A capacidade das bactérias de invadir células epiteliais
pode ser uma estratégia útil para colonizarem o trato respiratório e impedirem
o reconhecimento imune extracelular25. Usando microscopia eletrônica de
transmissão, já demonstramos infecção intracelular por cocos gram-positivos em
36% das biópsias de mucosa de orelha média de crianças com OME crônica26.
Esse foi o primeiro estudo a demonstrar que
e para a produção excessiva de muco, e crie um reservatório bacteriano
levando à infecção recidivante.
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae não-tipáveis (NTHi),
Moraxella catarrhalis, Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus são
patógenos bem conhecidos associados à otite média recorrente e persistente e
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todos são capazes de invadir e persistir nas células. A persistência intracelular
não apenas permite a evasão de IgA secretora, IgG bactericida e defensinas27,
mas também protege as bactérias da ação dos antibióticos, sendo pois, um
meio de evitar a depuração plasmática26,29. Dentro das células epiteliais, as
bactérias também estão protegidas contra certas classes de antibióticos, inclusive
29, 30
comumente usados no tratamento da OM.
Foi demonstrada a persistência intracelular de NTHi em várias condições
clínicas, como doença pulmonar obstrutiva crônica31, adenóides de OMAr32-34
(Figura 1), bronquite crônica e fibrose cística35. A NTHi é capaz de invadir e
persistir nas células semelhantes aos macrófagos das adenóides de crianças com
OMAr32-24 e em linhas celulares epiteliais e leucócitos in vitro29. Assim como
H. influenzae não-tipáveis, M. catarrhalis podem colonizar e existir no espaço
intra ou extracelular do trato respiratório humano25. Também foram observadas
nas criptas da região intraepitelial, subepitelial ou no espaço intracelular das
adenóides, em proximidade com macrófagos e células B nos folículos linfóides27.
Embora tenha sido antes considerado um patógeno extracelular, foi demonstrado
que a M. catarrhalis invade as células epiteliais in vitro e parece induzir
ativamente esse processo27 por um mecanismo semelhante à macropinocitose25.
Figura 1: Imagem de microscopia confocal de varredura laser de adenóide de uma criança com
OMA recidivante e OMF crônica. A criança havia sido submetida à colocação de tubos de ventilação
bilaterais e adenotonsilectomia. A biópsia foi hibridizada com sondas de oligonucleotídeos marcadas com
fluorescência, específicas para M. catarrhalis (verde), S. pneumoniae (branco) e uma sonda bacteriana
universal (EUB338). Os núcleos da célula hospedeira foram contra-corados com Hoechst 33342 e podem
ser vistos em azul. Esta imagem mostra os S. pneumoniae (branco no envoltório) tanto intracelulares (setas)
como entremeados por todo o tecido, principalmente próximo a uma cripta.

Já foram observados S. aureus internalizados em fagócitos em alguns
pacientes com rinossinusite e nas células das tonsilas palatinas de crianças com
tonsilite recidivante36. Da mesma forma, já foi demonstrado que a P. aeruginosa
também invade e persiste nas células embora com variações evidentes entre as
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cepas36. Está claro que as cepas isoladas da nasofaringe produzem menos cápsulas
do que as isoladas do sangue e são mais propensas à formação de biofilme38. Os
S. pneumoniae podem penetrar e persistir em linhas celulares respiratórias, em
sistemas in vitro, embora essa habilidade seja reduzida na presença de cápsulas
de polissacarídeos39, que são um fator importante de virulência dessas bactérias e
que as protege da fagocitose40.
Muitos estudos demonstraram uma alta incidência de biofilme bacteriano
estudados41. Também foram demonstradas taxas mais altas de biofilme nas
adenóides de pacientes com RSC, quando comparados a controles com apneia
obstrutiva do sono42. Embora seu papel na fisiopatologia da doença ainda não
esteja totalmente elucidado, sugere-se que o biofilme tenha um importante papel
nessa condição multifatorial43. Embora a gravidade da doença e a resposta cirúrgica
não pareçam estar diretamente relacionadas à presença ou ausência de biofilme
em pacientes com RSC, elas estão relacionadas à microbiologia e à quantidade
/ morfologia de biofilmes presentes43, 44. Quando estudados por Li et al., que
classificaram os biofilmes bacterianos, os pacientes cujas amostras da mucosa
sinusal receberam classificação mais alta, através de exames por imagem, tinham
RSC clinicamente mais grave usando: 1) teste-20 de desfecho sino-nasal (SNOT20), 2) escore endoscópico e 3) duração dos sintomas43. Essas diferenças não
foram aparentes quando foram considerados apenas pela presença ou ausência de
biofilme43.
Os padrões patológicos da RSC e a resposta cirúrgica também parecem
relacionar-se às diferenças observadas na espécie bacteriana presente nos
biofilmes43. O H. influenzae presente em biofilmes de microorganismo único
costuma ser encontrado em pacientes com doença mais leve que responde bem
ao tratamento cirúrgico, onde a mucosa normal é obtida pouco tempo após a
cirurgia43. No entanto, a P. aeruginosa e o S. aureus estão relacionadas a
infecções mais graves que são resistentes à cirurgia41, 43,44
pacientes com S. aureus em seus biofilmes costumam evoluir mal em relação
a escores de sintomas e qualidade de vida, além de terem diferenças importantes
nos escores de nasoendoscopia44. Os estafilococos coagulase negativa costumam
ser obtidos de pacientes com RSC, no entanto não foram relacionados à pior
evolução clínica da doença e é possível que representem mais um contaminante
do que um patógeno41, 46. A presença de biofilmes polimicrobianos tem efeitos
adversos na gravidade da doença, tanto no pré quanto no pós-operatório, e os
pacientes necessitam de mais consultas pós-operatórias44. Parece haver diferenças
histológicas47 e microbiológicas47, 48 entre RSC em adultos e crianças. Como a
maioria dos estudos foi realizada com adultos, isso pode ter um efeito na aplicação
dos achados de uma faixa etária para a outra e estudos futuros deveriam pensar em
incluir coortes de pacientes pediátricos.
Tonsilite crônica e recidivante
A tonsilite aguda parece responder bem aos antibióticos, no entanto o
efeito deles na doença recidivante parece ser limitado. Muitos dos tratamentos
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prescritos para crianças com tonsilite não conseguem erradicar totalmente
os microorganismos, portanto, persistindo o transporte de S. pyogenes49. Foi
demonstrado que mais de três quartos das tonsilas removidas por tonsilite
50-53
. Elas também foram
observadas livres no tecido tonsilar54. A resposta ao tratamento inicial com
antibióticos e a ausência de um efeito na recidiva da doença podem estar
relacionados à persistência das bactérias no biofilme ou no espaço intracelular.
Portanto, a remoção dos focos purulentos crônicos e das bactérias sequestradas
ainda é o principal benefício da tonsilectomia55.
Os biofilmes bacterianos com microorganismos gram-positivos e gramnegativos foram demonstrados pela primeira vez nas criptas amigdalianas
de pacientes com tonsilite recidivante e apneia obstrutiva do sono por Chole
e Faddis em 200356. Também foram demonstrados nas tonsilas de 70,8% das
crianças com tonsilite recorrente através de microscopia eletrônica por varredura23,
57
e microscopia confocal de varredura laser combinadas com coloração LIVE/
DEAD, e coloração com Concanavalina A para demonstrar a matriz do biofilme23.
Mesmo quando os pacientes com amigdalite crônica e recidivante não
55

(Figura 2).
Figura 2: tonsila de uma criança submetida à adenotonsilectomia devido à tonsilite aguda recidivante e
apneia obstrutiva do sono. O corte da tonsila foi hibridizado com uma sonda bacteriana universal (verde)
e contra-corado com Hoechst 3342 (azul) antes do exame por imagem com microscopia confocal de
varredura laser. A imagem mostra evidências de biofilme bacteriano (setas) na cripta tonsilar.

Os padrões infecciosos parecem diferir com a idade, com a infiltração
bacteriana difusa observada mais em lactantes e diminuindo após os quatro anos
de idade, após o que se observa um aumento em fissuras e criptas55. Essas fissuras
e bactérias infiltrativas difusas já não estão presentes em pacientes acima de 25
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anos, onde apenas pontos de aderência e comunidades na cripta são evidentes55.
Um estudo observou a presença de H. influenzae em taxas mais altas em lactentes,
que estavam localizados difusamente através do tecido. Essas bactérias não
estavam presentes em adultos onde os Streptococcus spp. predominaram55. Em
um grupo de pacientes mais velhos, o S. aureus foi a espécie predominante em
pacientes com tonsilite recidivante, enquanto o S. pyogenes foi mais prevalente
em pacientes com abscesso peritonsilar36. No entanto, e muito importante, quase
todos os S. aureus estavam localizados no espaço intracelular de células tonsilares
e 80% dos pacientes tinham infecções polimicrobianas36. Quando testados in vitro,
todos as cepas de S. aureus isoladas de tonsilite recidivante foram suscetíveis à
clindamicina, que já foi usada com sucesso para erradicar cepas de S. pyogenes
envolvidas em infecções recidivantes36. Nas tonsilites crônicas ou recidivantes
Actinomyces sp. Se uma massagem suave não
Quais são as implicações do biofilme e da persistência intracelular na prática
Parece que o equilíbrio entre a infecção intracelular e a formação de biofilme
é responsável pela persistência e recidiva da doença em um grupo suscetível
de crianças. Enquanto esforços estão sendo feitos para tratar o biofilme nessas
doenças,
amoxicilina-clavulanato e cefalosporinas) podem ser menos eficazes para
erradicar a persistência bacteriana e para tratar a causa subjacente dessas condições
porque não penetram na célula. Antibióticos como macrolídeos, cetolídeos e
fluoroquinolonas, que penetram e se concentram dentro da célula, podem ser
mais úteis. Um estudo realizado por Courter et al., no entanto, indicou que são
amoxicilina ou amoxicilina-clavulanato58. Essa diferença pode refletir a maior
58
. Isso
também foi observado em estudos israelenses onde a amoxicilina-clavulanato
se mostrou superior à azitromicina para erradicar patógenos bacterianos
59
. Esses achados podem refletir as diferenças nos
no tratamento de bactérias na fase planctônica aguda, enquanto os macrolídeos
podem ter um papel importante em atingir o sequestro bacteriano intracelular
subjacente. Isso, no entanto, deve ser mais estudado porque algumas evidências
de estudos in vitro sobre a infecção por P. aeruginosa de uma linhagem de
célula epitelial sugerem que as bactérias dentro da célula adotam um fenótipo
de biofilme e consequentemente são insensíveis aos efeitos dos antibióticos37.
Pode ser importante considerar o uso de uma combinação deles para melhorar
a eficácia do tratamento, embora isso venha a requerer estudos clínicos para sua
determinação.
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Os antibióticos macrolídeos também podem afetar o transporte nasofaríngeo
como demonstrado em estudo recente por Morris et al., onde o tratamento de
crianças nativas com OMA com uma única dose de azitromicina reduziu o
estado de portador nasal da S. pneumoniae e de H. influenzae não tipável, se
comparadas a crianças tratadas com amoxicilina por sete dias60. Sabe-se que na
nasofaringe de crianças nativas, 36% dos microorganismos existem em estado
não cultivável, mas que pode ser detectado por PCR61. Não está claro se estão
presentes na formação de biofilme ou localizam-se no espaço intracelular. Pode
ser que esses patógenos consigam persistir dentro das células da nasofaringe e que
a mudança de antibiótico possa reduzir o transporte dos patógenos para o espaço
nasofaríngeo e possivelmente aqueles sequestrados de forma semelhante na orelha
média. Considerando os resultados que demonstram a presença de patógenos tanto
dentro das células como em biofilmes, é possível que para tratar eficazmente essa
condição, as combinações de antibióticos terão que ser usadas em conjunto com
outros tratamentos para atingir os dois mecanismos de persistência.
A terapêutica futura terá que envolver tratamentos combinados que
provavelmente incluirão antimicrobianos capazes de atingir os patógenos
bacteriana necessária para a formação e manutenção do biofilme41, 62 e novas
terapias não tóxicas para a mucosa que rompam diretamente os biofilmes41.
Os macrolídeos ou as quinolonas podem ser úteis como parte dessas combinações
e merecem outras pesquisas porque não apenas atingem patógenos intracelulares
como inibem o quorum sensing e reduzem a resposta inflamatória do hospedeiro63.
No entanto, a mudança de qualquer tratamento para atingir esses mecanismos de
persistência terá que ser monitorada de perto porque a erradicação menos que
completa do biofilme pode estimular a sua proliferação e agir para aumentar a
inflamação da mucosa e a gravidade clínica da doença41.
A maioria dos casos de OME resolve-se espontaneamente e a terapia com
antibióticos parece ter eficácia limitada64. Quando a OME persiste por quatro
meses ou mais, os tubos de ventilação podem ser inseridos dependendo do estado
auditivo, do risco de desenvolvimento da criança e / ou do dano estrutural à
membrana timpânica ou à orelha média64. Para crianças acima de um ano de
idade que já receberam tubos de ventilação, a adenoidectomia complementar pode
ser adequada64. Se a OMAr for superposta à OME não resolvida, a terapêutica
sugerida envolve a inserção de tubo de ventilação como tratamento principal65.
Embora isso pareça ser eficaz no curto prazo, quase um terço das crianças
vai necessitar de reinserção dos tubos de ventilação para recidiva de OME e
subsequente perda de audição, ou para OMAr66.
Existe uma discussão sobre se a adenoidectomia além da inserção de tubos
de ventilação deveria ser usada como tratamento principal em crianças com
OMAr e / ou OME crônica. Não está claro se a adenoidectomia funciona devido
reservatório de microorganismos patogênicos67, 68.
Só um estudo considerou a mudança no estado de portador nasofaríngeo
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após adenoidectomia com inserção de tubo de ventilação e demonstrou que a
colonização de H. influenzae ou M. catarrhalis não foi afetada, no entanto, a
colonização por S. pneumoniae aumentou69. Sabe-se que a adenóide pode abrigar
muitos dos otopatógenos conhecidos e a adenoidectomia costuma melhorar a
resolução da doença e diminuir a recidiva de OMA21. Na literatura, um estudo
não encontrou diferença no tempo que a efusão levava para desaparecer da orelha
média quando se comparou crianças com OME submetidas apenas a inserção de
tubo de ventilação com crianças submetidas a adenoidectomia mais a inserção
de tubo de ventilação durante 36 meses de acompanhamento67. Outros ensaios
clínicos com alocação aleatória e controlados indicaram que a adenoidectomia
menores67. Um estudo com uma grande população foi feito na Austrália Ocidental
incluindo 51.373 crianças abaixo de 10 anos de idade submetidas à inserção de
tubo de ventilação entre 1981 e 200468. A adenoidectomia ou adenotonsilectomia
na época da primeira ou subsequente inserção do tubo de ventilação foi
associada a 57% e 28% (respectivamente) menos risco de cirurgia para outra
inserção do tubo de ventilação, se comparadas apenas à inserção do tubo de
ventilação68. Como aproximadamente um terço das crianças será submetido
a mais de um procedimento para inserção do tubo de ventilação, as baixas
podem indicá-la como um complemento da inserção do tubo de ventilação
e pode representar uma opção econômica de tratamento de primeira linha
para OME crônica68. É contraditório que embora haja taxas altas de OMAr e
OME em crianças nativas, parece haver relutância em realizar cirurgia faríngea
adicional no momento da inserção do tubo de ventilação. Não está claro se isso
é devido à diferença na patogênese da doença ou se é resultado de problemas de
acesso68. No estudo populacional da Austrália Ocidental, muitas crianças tiveram
suas adenóides ou tonsilas palatinas removidas juntamente com a primeira ou
segunda inserção de tubo de ventilação, e a OME crônica foi a única indicação;
isso pode refletir a preocupação crescente em atingir a etiologia subjacente68. São
necessárias estratégias alternativas de tratamento para reduzir a necessidade de
reinserção de tubos de ventilação em crianças com OMAr e OME crônica.
A OMSC na população aborígine australiana ainda é um grande problema,
com incidência entre 15-24%70,71, bem acima do nível da OMS de 4%, indicando
um grande problema de saúde pública72. O tratamento da OMSC na Austrália
varia de acordo com o estado, principalmente entre a Austrália Ocidental e o
Território do Norte. O tratamento recomendado inclui tratamento com higiene
da orelha (toalete aural), medicações ototópicas e possivelmente antibióticos
sistêmicos73. Nas crianças aborígines da Austrália Ocidental com OMSC, a
se mostrou
eficaz no nível de comunidade para atingir até 64% de cura da OMSC74. Essas
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taxas são até três vezes mais altas do que as observadas em crianças tratadas com
aminoglicosídeos, recomendados anteriormente75. Essas taxas são semelhantes às
observadas no tratamento de OMSC com limpeza do ouvido e irrigação em uma
população coreana76.
As comparações entre ciprofloxacina tópica e Sofradex® (framicetinagramicidina-dexametasona) em crianças nativas do Território do Norte mostraram
baixas taxas de melhora ou cura de OMSC persistente, independentemente
da terapia de escolha77. A otorreia não se resolveu em 70% das crianças e a
intensidade da secreção não melhorou em mais de 50% delas77. Dentre um terço
das crianças que obtiveram ouvidos secos ao final do período de intervenção,
muitas recidivaram antes do final do ano letivo demonstrando a baixa taxa de
cura nessa população77. As taxas são muito diferentes entre os estados apesar
do uso da mesma ciprofloxacina tópica. A principal diferença entre os estados
é a limpeza do ouvido antes de instilar as gotas tópicas. No Território do
Norte, pratica-se a secagem com um porta algodão enrolado com um tecido
fino na ponta, para absorver a secreção,77 ao contrário da higiene com a
lavagem do ouvido com a iodo-povidona na Austrália Ocidental. Isso pode ser
responsável por algumas diferenças nas taxas de sucesso entre as crianças se
a perfuração for bloqueada e os antibióticos tópicos não conseguem atingir
o local da infecção78. Por outro lado, pode ser que assim como o observado em
infecções ortopédicas por biofilme, a irrigação de qualquer solução seja melhor
do que nenhuma irrigação para reduzir o número de microorganismos, no entanto
antibióticos79.
A presença de biofilme e infecção intracelular com otopatógenos conhecidos
na mucosa da orelha média de crianças nativas com OMSC pode ajudar a explicar
as eficácias diferentes de tratamento entre a ciprofloxacina (uma fluoroquinolona)
e a framicetina-gramicidina-dexametazona (Sofradex® – um aminoglicosídeo).
Um estudo de Couzos et al. demonstrou que a ciprofloxacina é mais eficaz para
se atingir a cura de OMSC em nível de comunidade do que os aminoglicosídeos
tópicos74. Essas diferenças podem ser causadas pela habilidade das fluoroquinolonas de penetrar nas células e atingir patógenos sequestrados. A ineficácia comparativa dos aminoglicosídeos tópicos pode estar relacionada à indução associada
de formação de biofilme80. Enquanto a indução da formação de biofilme pelos
aminoglicosídeos foi demonstrada para a P. aeruginosa, esse efeito não considerou outros otopatógenos. A capacidade dos antibióticos de induzir formação de
biofilme em alvos bacterianos deve ser levada em consideração ao tratar processos
crônicos ou recidivantes da doença. Embora essas diferenças entre tratamentos
com ciprofloxacina e Sofradex® não tenham sido observadas em um estudo realizado por Leach et al.77, isso pode refletir as diferenças na toalete aural antes do
tratamento tópico. Estudos no modelo chinchila de OM indicaram que a lavada mucosa61. É possível que a toalete aural das crianças antes do tratamento
no estudo de Couzos74 tenha reduzido a carga de biofilme e tenha permitido a
penetração e ação ideais dos antibióticos. As gotas tópicas de aminoglicosídeos
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já não são aconselhadas quando houver perfuração da membrana timpânica devido a problemas de ototoxicidade82. São necessários estudos comparando a toalete
aural mais ciprofloxacina com a secagem e ciprofloxacina.
Conclusões
Os biofilmes bacterianos e as infecções intracelulares têm um papel
importante na cronicidade de várias infecções crônicas do trato respiratório
as melhores opções de tratamento. Os tratamentos futuros incorporando os
agentes dirigidos a patógenos intracelulares em combinação com novos agentes
que dispersam os biofilmes poderão estabelecer uma terapia mais específica para
erradicar as bactérias dentro dos biofilmes e das células.
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