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RESUMO 

 

De Almeida SA. Potencial antimicrobiano de matrizes resinosas carregadas com 

compostos bioativos do café [tese]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 

Faculdade de Odontologia; 2019. 

 

Compostos do café como trigonelina (T), ácido clorogênico (C) e ácido nicotínico (N) 

têm mostrado potencial antimicrobiano contra Streptococcus mutans. Esse estudo 

teve como objetivo efetuar uma caracterização biológica destes compostos e de 

matrizes resinosas carregadas com os mesmos, além de verificar sua liberação para 

o meio. Primeiramente, a concentração inibitória mínima (CIM) foi determinada pela 

técnica de microdiluição, utilizando uma suspensão bacteriana de Streptococcus 

mutans UA159. Para a citotoxicidade, foram utilizadas células indiferenciadas da 

polpa dental (OD-21) e a avaliação foi realizada por redução do MTS (colorimetria). 

Posteriormente, os compostos T, C e N foram incorporados em diferentes 

concentrações em peso (10, 20, 30, 40 e 50%) em uma matriz resinosa 

(BisGMA/TEGDMA 70/30% p/p e canforoquinona/EDMAB 0,5/1% p/p), formando 15 

grupos experimentais: T10, T20, T30, T40, T50, C10, C20, C30, C40, C50, N10, N20, 

N30, N40 e N50. Para o ensaio de Luciferase, que avalia a atividade antimicrobiana 

(n=6), utilizou-se a mesma suspensão bacteriana anterior. A cromatografia líquida de 

alta eficiência (HPLC) foi utilizada para avaliar a liberação dos compostos para o meio 

(n=3) em diferentes períodos de armazenamento em água deionizada: 24 horas, 7, 

14, 21 e 28 dias. A CIM para trigonelina e ácido clorogênico foi definida em 6mg/mL, 

e para o ácido nicotínico, em 4mg/mL. Nenhum dos compostos estudados foram 

considerados citotóxicos. No ensaio de Luciferase, somente os grupos T30, T40, T50, 

C40, C50 e N50 mostraram ação antimicrobiana eficaz (α≤0.05). Pela HPLC verificou 

que a liberação para o meio ocorre principalmente nas primeiras 24h, sendo esta 

reduzida ao longo do tempo. Pode-se concluir que os compostos estudados são 

antimicrobianos e não citotóxicos, e, quando incorporados em matrizes resinosas, sua 

concentração é determinante na atividade antimicrobiana contra S. mutans. 

 

Palavras-chave: produtos com ação antimicrobiana, café, cromatografia líquida de alta 

pressão.



 
 

ABSTRACT 

 

De Almeida SA. Antimicrobial potential of resin matrices loaded with bioactive coffee 

compounds [thesis]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de 

Odontologia; 2019. 

 

Coffee compounds such as trigonelline (T), chlorogenic acid (C) and nicotinic acid (N) 

have shown antimicrobial potential against Streptococcus mutans. The aim of this 

study was to perform a biological characterization of these compounds and resin 

matrices loaded with them, besides verifying their release into the environment. First, 

the minimum inhibitory concentration (MIC) was determined by means of the 

microdilution technique using a bacterial suspension of Streptococcus mutans UA159. 

For cytotoxicity were used undifferentiated dental pulp cells (OD-21) and the evaluation 

was performed by MTS reduction (colorimetry). Thus, the compounds T, C and N were 

incorporated in different concentrations by weight (10, 20, 30, 40 and 50%) in a resin 

matrix (BisGMA / TEGDMA 70/30% w/w camphorquinone / EDMAB 0.5 / 1% w/w), 

creating 15 experimental groups: T10, T20, T30, T40, T50, C10, C20, C30, C40, C50, 

N10, N20, N30, N40 and N50. For the Luciferase assay, which evaluates the 

antimicrobial activity (n = 6), the same previous bacterial suspension was used. High 

performance liquid chromatography (HPLC) was used to evaluate the release of the 

compounds into the environment (n = 3) at different storage periods in deionized water: 

24 hours, 7, 14, 21 and 28 days. The MIC for trigonelline and chlorogenic acid was 

6mg/ml, and for nicotinic acid, 4mg/ml. None of the studied compounds were 

considered cytotoxic. In the Luciferase assay, only T30, T40, T50, C40, C50 and N50 

groups showed effective antimicrobial action (α≤0.05). The HPLC verified that the 

release mainly occurs in the first 24 hours, and it is reduced over time. It can be 

concluded that the compounds studied are antimicrobial and non-cytotoxic and, when 

incorporated in resin matrices, their concentration is determinant in the antimicrobial 

activity against S. mutans, being released to the environment in large proportions in 

the first 24 hours. 

 

Keywords: products with antimicrobial action; coffee; chromatography, high pressure 

liquid. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

Os compostos naturais sempre foram utilizados no tratamento de diversas 

doenças e os investimentos em pesquisa nessa área tem aumentado a cada dia. O 

uso dessas substâncias estimula o desenvolvimento de novos produtos comerciais 

com maior atividade farmacológica, menor toxicidade e maior biocompatibilidade.4 

Além disso, podem ser uma importante fonte para a descoberta de novos 

medicamentos com atividade antimicrobiana.22 Em odontologia, é possível aplicar o 

uso desses compostos na prevenção e/ou tratamento da cárie dental. 

A cárie dental é uma doença multifatorial, que depende da interação de 

determinados fatores etiológicos: hospedeiro, dieta e microbiota.27 A susceptibilidade 

do hospedeiro está relacionada à morfologia dental, fatores salivares e sua 

capacidade de realizar uma boa higienização. A dieta funciona como fonte de energia 

para os microrganismos cariogênicos, que produzem ácidos a partir da fermentação 

dos carboidratos ingeridos, provocando desmineralização dos tecidos dentários.25 

Em relação à microbiota, o Streptococcus mutans, bactéria Gram positiva 

frequentemente encontrada no biofilme dental, é um dos principais patógenos da 

cárie.5 Essa espécie é capaz de fermentar grande variedade de açúcares, mantendo 

o metabolismo ativo mesmo em um pH baixo. Dessa forma, provoca maior 

desmineralização dos dentes, o que pode resultar na formação de lesão cariosa.10 

Apesar de ter sido verificada a redução da prevalência de cárie nas últimas 

décadas,20,28 grande parte da população ainda apresenta esse tipo de lesão. Dessa 

forma, torna-se muito importante para a saúde bucal da população em geral e para a 

saúde pública, que propostas alternativas para a sua prevenção e controle sejam 

constantemente pesquisadas. Tratando-se de uma doença infecciosa de origem 

bacteriana,27 a ação de antimicrobianos seria capaz de interferir diretamente em sua 

progressão.  

Os agentes antimicrobianos são capazes de inibir o crescimento de 

microrganismos ou até mesmo, causar sua destruição.21 Alguns estudos verificaram 

esse potencial em diversos compostos naturais,11,12,15 inclusive no café,1,2,9,18 que a é 

a bebida mais consumida no planeta depois da água e é amplamente apreciada pelo 

seu sabor e aroma, bem como pelo seu caráter estimulante.  
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O café é uma das bebidas mais complexas do ponto de vista químico. Esta 

complexidade se dá pela grande diversidade de componentes naturais na sua 

composição, além da interação de compostos formados durante seu processamento.6 

Atualmente diversas características benéficas à saúde vêm sendo atribuídas ao 

café,8,29 sobretudo a sua atividade antimicrobiana.   

Um estudo7 investigou a influência de extratos de café verde e torrado na 

adesão de S. Mutans inoculado em superfícies de hidroxiapatita, coberta com saliva. 

Todos os extratos de café investigados influenciaram na adesão da bactéria e 

exibiram alta atividade inibitória, que variou entre 40,5% e 98,1% de acordo com a 

espécie e origem geográfica. Esses autores sugeriram que o café poderia prevenir 

cárie dentária e que essa atividade poderia ser relacionada aos seus compostos de 

ocorrência natural.  

Dessa forma, as pesquisas com compostos extraídos do café vêm tomando 

grandes proporções nos últimos anos, inclusive no meio odontológico. Em destaque, 

a trigonelina, o ácido clorogênico e o ácido nicotínico têm sido demonstrados como 

bioativos, inclusive contra S. mutans,3,7 podendo assim estar relacionados com a 

prevenção de cárie.  

A trigonelina (CH7NO2) é um alcaloide, ou seja, uma substância de caráter 

básico, derivada principalmente de plantas, formada a partir da reação de substituição 

de um átomo de hidrogênio da niacina pelo grupo metila. O ácido clorogênico 

(C16H18O9) é um ácido fenólico, éster do ácido cafeico e do ácido (L)-quínico, também 

produzido por determinadas plantas. Já o ácido nicotínico (C6H5NO2/niacina), 

conhecido como vitamina B3 ou vitamina PP, é uma vitamina hidrossolúvel. 

Não há na literatura trabalhos que realizaram a incorporação desses 

compostos em materiais odontológicos a fim de torná-los biologicamente ativos. 

Dentre os materiais, podem ser destacadas as matrizes resinosas, que são a base 

para o desenvolvimento de diversos produtos odontológicos como selantes, sistemas 

adesivos e compósitos restauradores, que poderiam tornar-se coadjuvantes na 

prevenção e/ou tratamento da cárie dental.  

Baseado no que foi exposto anteriormente, a síntese de materiais contendo 

compostos antimicrobianos poderia maximizar o desempenho dos materiais 

odontológicos,17,26 ao reduzir a desmineralização dos tecidos dentais duros (dentina e 

esmalte) causada por microrganismos. 
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2. PROPOSIÇÃO  

 

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar o potencial antimicrobiano e a 

citotoxicidade de compostos do café, bem como sintetizar matrizes resinosas 

carregadas com tais compostos para avaliar sua atividade antimicrobiana e a 

liberação deles para o meio.  

As hipóteses desse estudo são:  

1. Os compostos estudados terão atividade antimicrobiana contra S. mutans e 

não serão citotóxicos. 

2. Quando inseridos em matrizes resinosas em diferentes concentrações, os 

compostos continuarão apresentando potencial antimicrobiano. 

3. Os compostos serão liberados quando imersos em meio aquoso. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Preparo da suspensão bacteriana 

 

Para a realização de grande parte dos ensaios microbiológicos, é necessário 

preparar, previamente, uma suspensão bacteriana. Nesse estudo, colônias de 

bactérias da espécie Streptococcus mutans UA159 foram isoladas pela técnica de 

esgotamento por estrias, utilizando uma placa de Petri contendo meio de cultura ágar 

simples. 

A suspensão foi preparada adicionando uma colônia isolada a 1 mL de caldo 

Todd Hewitt suplementado com 0.3% de extrato de levedura (BD Biosciences San 

Jose, CA) e então, incubada em estufa a 37°C, com 5% de gás carbônico (CO2) por 

16 horas. Após o período de incubação, a concentração inicial do inóculo determinada 

para uso nos testes foi de 6x105 CFU/mL, de acordo com as recomendações do 

Instituto de Normas Clínicas e Laboratoriais. 

 

3.2 Determinação da concentração inibitória mínima (CIM) 

 

 A CIM é a menor concentração na qual uma substância química é capaz de 

inibir a atividade bacteriostática de um microrganismo, impedindo assim seu 

crescimento visível. Para sua determinação foi utilizada a técnica de microdiluição, 

que possui a vantagem de, em uma mesma placa, ser possível testar uma bactéria 

utilizando mais de um antimicrobiano em diferentes concentrações. 

Inicialmente, a suspensão bacteriana preparada previamente foi diluída em 

500 vezes em meio de cultura (Todd Hewitt suplementado com 0.3% de extrato de 

levedura). Além disso, foi feita uma solução estoque com água deionizada para cada 

um dos compostos testados: trigonelina, ácido clorogênico e ácido nicotínico (Estado 

físico em pó, Sigma Aldrich, MO, EUA), em uma concentração 10 vezes maior que a 

concentração inicial a ser testada (1920 mg/mL para trigonelina e ácido clorogênico e 

1280 mg/mL para o ácido nicotínico). As soluções foram filtradas com filtro estéril 0.2 

μm.  

 Nesse estudo, foi utilizada uma microplaca de 96 poços, que estão dispostos 

em 12 colunas (1 a 12) e 8 linhas (A a H). Todos os poços a serem utilizados no teste 
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foram preenchidos com 100µL da suspensão bacteriana diluída, exceto os da coluna 

12, os quais receberam 180µL. Os 3 compostos testados foram diluídos de forma 

seriada em linha, no sentido da direta para a esquerda.  

 A coluna 12 foi preenchida com 20µL da solução estoque de cada substância 

e a diluição se deu ao longo das colunas 11 a 2. Usando uma pipeta multicanal, retirou-

se 100µL da primeira coluna e os adicionou na próxima, foi feita a homogeneização, 

as pontas utilizadas foram então descartadas e o processo feito novamente em todas 

as colunas, exceto na última.   

 A coluna 1 foi destinada ao controle de crescimento bacteriano, ou seja, 

controle positivo, na qual foi adicionado apenas a suspensão bacteriana diluída. Em 

outros 3 poços, que não estavam sendo utilizados no teste, foram adicionados 100µL 

de meio de cultura apenas, para assim ser feito o controle negativo, garantindo a 

esterilidade do meio. 

 O esquema representativo da organização da microplaca pode ser observado 

na Figura 1.  

 

Figura 1 - Diluições seriadas de compostos bioativos do café. 

CP: Controle positivo, CN: Controle negativo, SE: Solução estoque, sendo cada 

composto em uma linha. A seta representa a direção da diluição seriada. 

 

 A placa foi incubada em estufa bacteriológica a 37ºC por 16h. A CIM 

correspondeu à última diluição de cada substância na qual não foi verificada a 

turvação no meio de cultura após o período de incubação. O procedimento foi feito em 

triplicata. 
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3.3 Citotoxicidade  

 

 No ensaio de citotoxicidade é avaliado o potencial de uma substância química 

ser tóxica para as células. O primeiro passo para essa avaliação foi o cultivo de células 

indiferenciadas da polpa dental (OD-21) em uma placa de 96 poços, a uma densidade 

de 104 por poço. As células foram mantidas em meio de cultura DMEM (Meio de Eagle 

modificado por Dulbecco) (Lonza Walkersville, MD, EUA) contendo 10% de soro fetal 

bovino e suplementado com uma solução antibiótica (1% Penn-Strep) a 37ºC com 5% 

de CO2. Essas células foram escolhidas devido à sua relevância para a odontologia 

restauradora. Além disso, as células da polpa dentária indiferenciadas podem se 

diferenciar em odontoblastos para substituir as células destruídas por cáries ou 

procedimentos restauradores dentários.13,16 

 Nesse ensaio também foi necessário o preparo prévio de uma solução estoque 

de cada um dos compostos na concentração mais alta a ser avaliada. Cada um deles 

foi adicionado diretamente ao mesmo meio de cultura usado para o cultivo das células. 

As concentrações foram determinadas baseadas no resultado obtido no teste da CIM. 

Foi feita a filtragem (0.2 μm) a fim de garantir a esterilidade de cada uma das soluções, 

que foram então diluídas em mais duas concentrações (10 e 100 vezes) para serem 

avaliadas.  

 Após o cultivo celular, feito diretamente na placa de 96 poços, foi adicionado 

100 μl de solução por poço, sendo 5 poços para cada uma das soluções preparadas. 

Nesse teste, em 5 poços com células não foi adicionado nenhum composto bioativo, 

apenas meio de cultura, sendo esse definido como o grupo controle. A placa foi 

incubada por 24 horas com 5% de CO2 e a 37ºC. 

 O ensaio escolhido para avaliar a citotoxicidade foi o de redução do MTS (3-

(4,5-dimetiltiazol-2-il)-5-(3-carboximetoxifenil)-2-(4-sulfofenil)-2H-tetrazólio). Esse é 

um método colorimétrico, no qual o MTS, que é um composto de coloração amarela é 

biorreduzido a cristais de formazan. As desidrogenases mitocondriais, presentes 

apenas em células metabolicamente viáveis, clivam o anel de tetrazólio do MTS, 

transformando-o em um composto de coloração azul escuro. Uma análise 

espectrofotométrica do corante é realizada e a quantidade de MTS detectada é 

diretamente proporcional ao número de células vivas presentes na cultura.  

 Dessa forma, após a incubação da placa, foram adicionados 10μL de MTS por 

poço e a placa foi incubada novamente, sob às mesmas condições por mais 3 horas. 
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Depois então, foi utilizado um espectrofotômetro de microplacas (Epoch, BioTek 

Instruments, VT, EUA) no comprimento de onda de 490nm para medir a absorbância.  

 

3.4 Síntese das matrizes experimentais 

 

Foram sintetizadas 15 matrizes experimentais contendo três compostos 

bioativos isolados do café: trigonelina, ácido clorogênico e ácido nicotínico em 

concentrações de 10, 20, 30, 40 e 50%. Além disso, uma matriz sem adição de 

compostos foi usada como grupo controle. 

A matriz orgânica foi composta de BisGMA (Bisfenol glicidil 

metacrilato)/TEGDMA (Trietil glicol dimetacrilato) na proporção 70/30% p/p e 

canforoquinona/EDMAB (Etil N,N-dimetil-4aminobenzoato) na proporção 0,5/1% p/p. 

Para os grupos experimentais, as modificações foram dadas pela incorporação dos 

compostos nas determinadas porcentagens em relação ao peso total (Figura 2). A 

mistura foi realizada em centrífuga dual SpeedMixer (DAC 150.1 FVZ, FlackTec, SC, 

EUA), por meio de dois ciclos de 1 minuto a 1300 rpm.  

 

 
Grupos 

 

 
Matriz (% p/p) 

 
Composto  

 
Concentração (% p/p) 

T10 90  
 

Trigonelina 
 

10 

T20 80 20 

T30 70 30 

T40 60 40 

T50 50 50 

C10 90  
 

Ácido clorogênico 
 

10 

C20 80 20 

C30 70 30 

C40 60 40 

C50 50 50 

N10 90  
 

Ácido nicotínico 

10 

N20 80 20 

N30 70 30 

N40 60 40 

N50 50 50 
 

Figura 2 – Grupos experimentais 
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3.5 Ensaio Luciferase 

 

O Luciferase é um ensaio que estuda a expressão gênica. As luciferases são 

enzimas que atuam como catalisadoras de reações biológicas, convertendo a energia 

química em energia luminosa. Essa reação de bioluminescência (Figura 3) utiliza 

como substrato a luciferina, que é capaz de atravessar a membrana plasmática das 

células. Dessa forma, o sinal luminoso detectado por um luminômetro, representa 

quantidade de células vivas presente no meio.   

 

 

 

 

Figura 3 - Reação da luciferina com oxigênio e ATP, sendo catalisada pela enzima 

luciferase, produzindo oxiluciferina, AMP (Adenosina monofosfato), pirofosfato (PPi) e 

luz. 

 

Para esse ensaio, foram confeccionados 6 discos de 6mm de diâmetro por 

2mm de altura para cada uma das matrizes experimentais. Foi utilizada uma matriz 

de silicone com as medidas específicas para que houvesse uma padronização dos 

espécimes. Uma lâmina de vidro foi posicionada sob a matriz e após a inserção da 

matriz resinosa em incremento único, outra lâmina de vidro foi posicionada sobre a 

matriz de silicone. Foi feita a fotoativação em ambos os lados do disco por 40 

segundos (Demi L.E.D. Curing Light; Demetron Kerr, WI, EUA) com irradiância de 

1000 mW/cm2. 

Após a polimerização, a superfície de ambos os lados do disco foi polida com 

lixa de carbeto de silício de granulação 600. Foi feita uma análise da rugosidade 

superficial utilizando um rugosímetro (Mytutoyo, Tóquio, Japão), a fim de garantir uma 

rugosidade média (Ra ≅ 0.3µm), na qual o biofilme cresce sem maiores interferências.  

Os discos foram imersos em álcool isopropílico por aproximadamente 20 

minutos para esterilização (tal método foi checado por meio de teste de esterilidade), 

secos com gaze estéril e então, posicionados em uma placa de cultura de 24 poços, 

sendo cada grupo em uma linha. 1ml de meio de cultura (Todd Hewitt com 0.3% de 

extrato de levedura) suplementado com 1% (p/v) de sacarose foi adicionado em cada 

poço da última coluna da placa, pois essa foi usada como controle negativo. As outras 

Luciferina + O2 + ATP   Oxiluciferina + AMP + PPi + Luz 
Luciferase 
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colunas receberam o meio de cultura adicionado à suspensão bacteriana, preparada 

previamente. A placa foi incubada em estufa bacteriológica a 37ºC por 24 horas sob 

um agitador de microplacas (VWR, PA, EUA) em uma velocidade de 40 rpm. 

Após esse período, os discos foram transferidos para uma placa de 24 poços 

preta, na qual 500µL do meio de cultura foi adicionado em cada poço. A placa foi 

novamente incubada por mais 1 hora a 37ºC em estufa bacteriológica. Após esse 

período, 5µL de substrato D-luciferina 10 mM (diluída em tampão citrato de sódio 0,1 

M pH 5,0) foram então inseridos em cada poço e a placa foi levada ao luminômetro 

de microplaca (GloMax, Promega, WI, EUA). 

 

3.6 Cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) 

 

A técnica analítica de HPLC tem como objetivo separar, identificar e quantificar 

componentes em uma mistura. Para que a detecção possa ser realizada, alguns itens 

como fase móvel, coluna cromatográfica, volume de injeção, vazão e sistema de 

detecção devem ser testados e determinados previamente. Dessa forma, um método 

específico é definido para cada composto a ser analisado.  

Nesse estudo, um cromatógrafo Agilent (1200 Infinity Series, CA, EUA) foi 

utilizado com as seguintes condições cromatográficas: coluna C18 (150 x 4.6 mm, 

partículas de 3.5 µm de tamanho), volume de injeção (loop) de 20µL, detector 

espectrofotométrico fixado em 220nm e a fase móvel constou de dois solventes 

(metanol 100% e ácido fosfórico 0,1%, na proporção 20:80) em um fluxo de 1,0 

mL/min.  

Na análise por HPLC as substâncias produzem um pico cromatográfico (Figura 

4), que, adequadamente, pode ser correlacionado à concentração da substância em 

estudo. Cada substância, em função de seu grau de afinidade entre fase móvel e fase 

estacionário, tem um tempo de retenção específico, que corresponde ao tempo 

necessário para que aquele componente alcance o detector após sua injeção na 

coluna. 
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Figura 4 – Esquema representativo de um pico cromatográfico. 

 

Para que seja possível realizar o cálculo de interpretação dos dados, é preciso 

preparar uma curva de analítica dos compostos. Para as curvas da trigonelina, do 

ácido clorogênico e do ácido nicotínico foram preparadas 5 soluções nas 

concentrações de 0,05; 0,1; 0,2; 0,4 e 0,8 mg/mL (Figura 5), diluindo cada um dos 

respectivos padrões diretamente em água deionizada. 

 

 

Figura 4 – Curvas analíticas para determinação da trigonelina, do ácido clorogênico e 

do ácido nicotínico pela técnica de HPLC. 
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Foram confeccionados 3 discos de 10mm de diâmetro e 1mm de espessura 

para cada um dos grupos experimentais. Uma matriz de silicone com as medidas 

padronizadas foi posicionada entre duas lâminas de vidro e a fotoativação foi realizada 

por 40 segundos em apenas uma face do disco, conforme descrito para o teste de 

Luciferase. Os espécimes foram armazenados em 2 mL de água deionizada por 24 

horas e os compostos liberados nessa água foram determinados por HPLC. Os 

mesmos discos foram mantidos novamente em água (2 mL) e novas análises 

cromatográficas foram realizadas nos períodos de 7, 14, 21 e 28 dias. 

 

 

3.7 Tratamento estatístico 

 

A análise estatística foi realizada utilizando o software Statgraphic Centurion.  

Os dados obtidos foram analisados por análise de variância simples (one-way 

ANOVA). Para a citotoxicidade, a ANOVA foi seguida do teste de comparação múltipla 

Student-Newman-Keuls (α≤ 0,05). Para o teste de Luciferase, o teste de contraste 

aplicado foi Tukey HSD (α≤ 0,05).  
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1 Concentração inibitória mínima (CIM) 

 

O resultado da CIM de cada substância, está apresentado na Tabela 1, sendo 

um resultado quantitativo em mg/mL. 

 

Tabela 1 – Concentração inibitória mínima para os compostos estudados 

 

Composto CIM (mg/mL) 

Trigonelina 6 

Ácido clorogênico 6 

Ácido nicotínico 4 

 

 

4.2 Citotoxicidade  

 

Na Figura 5 pode-se observar o resultado da citotoxicidade. Os valores de 

absorbância encontrados representam as células vivas presentes no meio. Portanto, 

valores menores que o do grupo controle são considerados citotóxicos. 

 

 

Figura 5 – Valores de citotoxicidade de cada substância em 3 diferentes 

concentrações. Grupos: Controle (sem substância + células); Trigonelina (T6 = 6%;  

T0,6 = 0,6%; T0,06 = 0,06%); Ácido clorogênico (C6 = 6%; C0,6 = 0,6%; C0,06 = 

0,06%); Ácido nicotínico (N4 = 4%; N0,4 = 0,4%; N0,04 = 0,04%). 
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De acordo com a análise estatística, não houve nenhum grupo com valores 

menores que o do grupo controle. Dessa forma, pode-se concluir que a trigonelina, o 

ácido clorogênico e o ácido nicotínico não são citotóxicos nas concentrações testadas. 

 

4.3 Ensaio Luciferase 

 

O resultado do teste de Luciferase está apresentado na Figura 6. Os valores 

de luminescência apresentados no gráfico representam as bactérias ativas presentes 

no meio. Portanto, quanto menor a atividade bacteriana, maior a ação antimicrobiana 

do composto. Valores menores que o do grupo controle, significam uma ação mais 

eficaz contra os microrganismos. 

  

 

Figura 6 – Gráfico com os valores do ensaio de Luciferase. 

 

Podemos observar que, de acordo com análise estatística, os únicos grupos 

experimentais que apresentaram valores menores que o grupo controle foram T30, 

T40, T50, C40, C50 e N50. Logo, conclui-se que os componentes que realmente 

tiveram ação antimicrobiana eficaz foram a trigonelina a 30, 40 e 50%, o ácido 

clorogênico a 40 e 50%, além do ácido nicotínico a 50%. 

 

4.4 Cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) 

 

As curvas analíticas mostraram-se lineares na faixa de estudo e com alta 

correlação (R2 > 0,98), em intervalos de concentração de 0,05 a 0,8 mg/L para todos 

os compostos. O resultado da análise por HPLC da água na qual os discos foram 

imersos, corresponde à liberação dos compostos em mg/mL. Na Tabela 2 tem-se os 
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valores de liberação de todos os grupos, nos diferentes tempos testados. A fim de 

promover uma melhor análise da liberação de cada um dos compostos ao longo do 

tempo, as Figuras 7, 8 e 9 apresentam os gráficos da trigonelina, ácido clorogênico e 

ácido nicotínico, respectivamente, em suas diferentes concentrações.  

 

 

Tabela 2 – Valores de liberação dos componentes (mg/mL) detectados por HPLC 

 

Grupos 24 horas 7 dias 14 dias 21 dias 28 dias 

T10 1,12 0,89 0,69 0,44 0,30 

T20 4,04 0,51 0,41 0,41 0,28 

T30 6,42 4,10 2,95 1,62 0,90 

T40 

T50 

28,25 

34,90 

3,44 

0,12 

0,67 

0,03 

0,12 

0,03 

0,02 

0,03 

C10 0,11 0,04 < LD < LD < LD 

C20 0,58 0,40 0,31 0,22 < LD 

C30 2,05 1,79 1,43 1,32 0,86 

C40 

C50 

2,45 

6,09 

2,30 

4,62 

1,06 

4,16 

0,48 

2,18 

< LD  

< LD 

N10 0,06 < LD < LD < LD < LD 

N20 0,69 0,20 0,08 0,05 < LD 

N30 1,81 1,71 0,99 0,37 0,05 

N40 

N50 

3,39 

11,28 

2,97 

7,56 

2,40 

6,43 

2,27 

6,30 

1,31 

4,67 

 

LD = Limite de detecção (0,02 mg/mL) 
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Figura 7 – Concentração determinada por HPLC para Trigonelina 

 

 

Figura 8 – Concentração determinada por HPLC para Ácido Clorogênico 

 

 

Figura 9 – Concentração determinada por HPLC parado Ácido Nicotínico 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

24h 7 dias 14 dias 21 dias 28 dias

m
g/

m
l

HPLC Trigonelina

T10 T20 T30 T40 T50

0

1

2

3

4

5

6

7

24h 7 dias 14 dias 21 dias 28 dias

m
g/

m
l

HPLC Ácido Clorogênico

C10 C20 C30 C40 C50

0

2

4

6

8

10

12

24h 7 dias 14 dias 21 dias 28 dias

m
g/

m
l

HPLC Ácido Nicotínico

N10 N20 N30 N40 N50



22 
 

5. DISCUSSÃO 

 

 

A trigonelina, o ácido clorogênico e o ácido nicotínico são compostos naturais 

do café com potencial antimicrobiano contra S. mutans,3,7 podendo assim atuar na 

prevenção e/ou tratamento da cárie dental. De acordo com o presente estudo, com 

relação à atividade antimicrobiana dos compostos estudados e à citotoxicidade, a 

primeira hipótese foi aceita, uma vez que todos apresentaram ação antimicrobiana 

contra S. mutans e não foram citotóxicos. 

Como caracterização biológica, a técnica de microdiluição utilizada para a 

determinação da concentração inibitória mínima tem como vantagem a determinação 

de um resultado quantitativo. Nesse estudo, o valor encontrado para a trigonelina e 

ácido clorogênico foi de 6 mg/mL para o ácido nicotínico, de 4 mg/mL. Tais valores 

divergem da análise feita em uma pesquisa anterior,3 que verificou que o ácido 

clorogênico e a trigonelina foram capazes de inibir o crescimento do S. mutans com 

0.8 mg/mL. Diferente da atual pesquisa, a cepa bacteriana utilizada foi S. mutans 

ATCC 25175. Além disso, as bactérias foram mantidas em meio de cultura ágar 

sangue e incubadas a 37ºC em condições anaeróbicas, por 48 h em uma jarra de vela. 

O inóculo utilizado foi preparado com uma concentração de 4x106 UFC/mL. Essas 

diferenças entre as metodologias realizadas podem ser a razão pela divergência dos 

valores encontrados. 

Seria bastante importante que, além de bioativos, esses materiais também não 

apresentassem citotoxicidade, a fim de que seu uso não gere riscos aos tecidos orais 

e, consequentemente, seu uso clínico seja possível. Desse modo, foi realizado o teste 

de citotoxicidade com concentrações baseadas nos resultados da CIM (6, 0.6 e 0.06 

mg/mL para trigonelina e ácido clorogênico e 4, 0.4 e 0.04 mg/mL para o ácido 

nicotínico). Em nenhuma das concentrações testadas os compostos foram citotóxicos, 

ou seja, não foram nocivos para as células. De fato, um outro estudo,19 que também 

avaliou a citotoxicidade de alguns alcalóides, flavonóides e ácidos fenólicos, utilizou o 

aciclovir como referência e verificou que a trigonelina e o ácido clorogênico tiveram 

uma citotoxicidade melhor que a do antiviral. 

Ao se verificar que os compostos estudados não foram capazes de causar 

danos às células e possuíam efeito antimicrobiano contra S. mutans de forma eficaz, 

a ideia de adicioná-los a materiais odontológicos se tornou bastante promissora. 
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Dessa forma, a incorporação em uma matriz resinosa à base de dimetacrilato poderia 

servir de base para novos materiais resinosos e assim criar um veículo capaz de levar 

o potencial dos compostos antimicrobianos para a cavidade oral. 

A fim de avaliar a ação desses compostos já incorporados à matriz foi utilizado 

o ensaio de Luciferase. Nesse teste, a detecção da adenosina trifosfato (ATP), que 

está presente em todas as células vivas, é um indicador da presença de 

microrganismos viáveis. A luz emitida é diretamente proporcional à quantidade de ATP 

presente na amostra e depende do número de microrganismos presentes. Ou seja, 

com esse ensaio é possível avaliar a capacidade bactericida das substâncias 

testadas, não apenas impedindo a proliferação das bactérias, mas sim eliminando-as. 

Com relação à atividade antimicrobiana das matrizes resinosas modificadas, a 

segunda hipótese do presente estudo foi parcialmente aceita, pois a ação 

antimicrobiana ocorreu para todos os compostos, mas dependeu da concentração dos 

mesmos. Nas concentrações de 10 e 20% não houve atividade antimicrobiana para 

nenhum dos produtos. O ácido nicotínico teve potencial antibacteriano eficaz apenas 

com 50%, que foi a maior concentração testada. O ácido clorogênico foi capaz de 

interferir no crescimento bacteriano não apenas a 50%, como também a 40%. Já a 

trigonelina foi eficiente nas concentrações 50 e 40%, mas também em uma 

concentração mais baixa, a 30%. 

Antonio et al3 também avaliaram a atividade da trigonelina e verificaram que o 

número de Unidades Formadoras de Colônias testadas com esse composto foi 

significativamente menor (p <0,01) quando comparado aos outros produtos testados, 

evidenciando uma atividade antibacteriana mais forte da trigonelina contra S. mutans. 

Em 2002, Daglia et al7 testaram a porcentagem de atividade inibitória para S. mutans 

de diferentes cafés comerciais. Para obter qualquer informação sobre os compostos 

responsáveis pela atividade testada das soluções de café, avaliou-se soluções padrão 

dos componentes conhecidos do café como ácido clorogênico, trigonelina, cafeína e 

ácido nicotínico. Estes componentes foram testados isolados ou em misturas e os 

resultados obtidos mostraram que todos os compostos avaliados são ativos. Os dados 

também indicam que a trigonelina é um inibidor de S. mutans muito eficaz e sugerem 

que este composto tem a maior responsabilidade pela atividade antimicrobiana do 

café. 

Importante ressaltar que outro estudo3 também avaliou a atividade do café 

contra o Streptococcus mutans e teve como objetivo identificar os compostos naturais 
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que contribuem para essa ação. Os autores verificaram que a trigonelina e o ácido 

clorogênico apresentaram atividade bacteriostática, porém não bactericida. No 

entanto, os resultados de inibição de biofilme foram correlacionados com a 

concentração desses compostos nos extratos de café. Já o ácido nicotínico não teve 

ação bacteriostática contra S. mutans e por isso, foi sugerido que concentrações mais 

altas do ácido fossem testadas.  

Neste estudo, a liberação dos compostos para o meio foi constatada por HPLC, 

aceitando assim a terceira hipótese. Esse teste verifica o quanto de cada composto é 

capaz de ser lixiviado da matriz resinosa em mg/mL. A trigonelina é liberada 

majoritariamente em 24 horas, sendo praticamente nula nos outros tempos testados. 

Considerando as estruturas moleculares (Figura 9) dos compostos, é possível 

observar que a trigonelina tem uma cadeia curta com caráter polar, o que favorece 

sua rápida liberação. Já o ácido clorogênico, apesar de apresentar uma cadeia mais 

longa, o que vai de encontro com uma maior liberação ao longo do tempo, é esgotado 

ao final dos 28 dias. O ácido nicotínico, por sua vez, com uma cadeia mais curta e de 

caráter apolar, apresenta uma liberação mais uniforme e gradual.  

 

 

Figura 9 – A: Estrutura molecular da trigonelina, B: Estrutura molecular do ácido 

clorogênico, C: Estrutura molecular do ácido nicotínico 

 

Ao se fazer uma correlação entre os testes da CIM, o Luciferase e a HPLC, 

podemos observar que, para a trigonelina, seu potencial contra S. mutans foi eficaz 

nas concentrações de 30, 40 e 50%, sendo que nesses valores a liberação foi de 6,42; 

28,25 e 34,90 mg/mL, respectivamente. Considerando que a CIM da trigonelina foi de 

6 mg/ml, existe uma forte correlação entre os resultados esperados da CIM, o ensaio 

de Luciferase e as quantidades reais liberadas nas primeiras 24 horas. O mesmo 

acontece para o ácido nicotínico, que apresentou ação antimicrobiana efetiva quando 

incorporado na concentração de 50%, quando sua liberação de 24h foi de 11,28 
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mg/ml, valor acima de 4 mg/mL da sua CIM. Observe que na concentração de 40% a 

liberação foi de 3,39 mg/mL, mesmo sendo próximo ao da CIM, foi ligeiramente inferior 

e, portanto, não mostrou um efeito positivo. 

Para o ácido clorogênico, seu potencial antimicrobiano se deu nas 

concentrações de 40 e 50%, quando os valores de liberação foram de 2,45 e 6,09 

mg/mL, respectivamente. Considerando que sua CIM é de 6 mg/mL, os resultados 

são razoáveis, mas é um pouco surpreendente que o composto tenha sido eficaz 

contra S. mutans, mesmo sem atingir a CIM. 

Na figura 10, podemos observar um gráfico que faz essa correlação entre os 

dados obtidos e pode-se dizer que há relação entre liberação química e o ensaio de 

Luciferase, especialmente para a trigonelina e o ácido nicotínico, nos quais as 

concentrações liberadas acima da CIM mostraram-se tóxicas para as bactérias. Para 

o ácido clorogênico, a toxicidade para as bactérias foi mostrada para uma 

concentração mais baixa do que o esperado, mas ainda bastante razoável.  

 

 

Figura 10 – Relação entre Ensaio de Luciferase X Liberação após 24 h (mg/mLl) 

 

Diante dessa análise, o ácido nicotínico se apresenta como o composto de 

maior destaque. Sua liberação é mais controlada ao longo do tempo e o grupo N50, o 

qual apresentou efetiva ação, liberou 4,67 mg/mL em 28 dias. Esse valor é acima da 

sua CIM, o que garantiria potencial antimicrobiano mesmo ao final do período testado. 
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No entanto, de uma maneira geral, apesar dos componentes apresentarem 

ação antimicrobiana em determinadas concentrações, essa ocorreu basicamente nas 

primeiras 24 horas, porém seria ideal que se mantivesse mais ao longo do tempo. 

Uma opção a ser considerada para estudos futuros seria a utilização de um sistema 

do tipo “drug delivery” com liberação e reabsorção de drogas, íons e moléculas.14,30 

Os sistemas poliméricos de liberação controlada representam uma nova estratégia 

para incorporação de substâncias ativas, garantindo maior controle da liberação do 

princípio ativo.23,24  

Além disso, nota-se no presente estudo que apenas altas concentrações 

destes compostos são capazes de promover efeito antimicrobiano. Neste raciocínio, 

a fim de potencializar a ação antimicrobiana e reduzir a quantidade de composto capaz 

de produzir um efeito satisfatório, uma sugestão seria a incorporação de mais de um 

composto em um mesmo material odontológico.  
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6. CONCLUSÕES 

 

 

Podemos concluir que todos os compostos tem potencial antimicrobiano eficaz 

contra S. mutans e não são citotóxicos. Quando incorporados à matriz resinosa, 

garantem potencial bactericida em função da concentração, com provável ação 

baseada na sua liberação para o meio. Sendo assim, esses materiais são promissores 

para prevenção e tratamento da doença cárie. 
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