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1. RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar as oleorresinas de C. paupera, 

C. pubiflora e C. reticulata e suas substâncias puras ácido caurenóico, ácido 

hardwickíico e ácido poliáltico quanto a sua capacidade de inibir e erradicar o biofilme 

de P. gingivalis. As cepas de P. gingivalis utilizadas foram isolados clínicos de 

pacientes da Clínica de Odontologia da Universidade de Franca. As oleorresinas e as 

substâncias pura foram avaliadas em concentrações que variaram de 0,78 a 1600 

µg/mL. A Concentração Inibitória Mínima do Biofilme (CIMB50) foi determinada com 

base na concentração mínima de agente antimicrobiano que foi capaz de inibir a 

formação de biofilme em pelo menos 50%. A formação do biofilme foi quantificada 

com coloração de cristal violeta 0,2%, foi realizado o cálculo da CIMB50, o número de 

microrganismos foi quantificado em log10 UFC/mL. A atividade de erradicação do 

biofilme foi determinada através da exposição das oleorresinas e substâncias puras 

ao biofilme já formado de P. gingivalis em concentrações de 106 UFC/mL. A leitura foi 

realizada através da contagem de microrganismos viáveis em log10 UFC/mL e 

convertidos em % de erradicação, também foi calculado o IC50. O melhor resultado 

encontrado para inibição do biofilme foi da oleorresina de C. paupera, que apresentou 

CIMB50 de 25 µg/mL frente a P. gingivalis (PG 03) e quanto a atividade de erradicação 

do biofilme o melhor resultado foi obtido pelo ácido hardwickíico que apresentou IC50 

de 55,79 frente ao isolado clínico 03 de P. gingivalis. Diante dos resultados 

encontrados verifica-se que tanto as oleorresinas quanto as substâncias puras 

mostraram-se promissoras na avaliação da atividade antibiofilme, tanto na inibição da 

formação do biofilme quanto na erradicação do biofilme já formado.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A periodontite é um estado inflamatório irreversível das estruturas de suporte 

dos dentes. Após o início, a doença progride, com perda de fibras de colágeno e 

fixação na superfície radicular, migração apical do epitélio de bolso, formação das 

bolsas periodontais profundas e da reabsorção do osso alveolar. Se não for tratada, a 

doença continua com a destruição óssea alveolar progressiva, levando ao aumento 

da mobilidade dentária e posterior perda de dente (Ramseier et al., 2014). É 

importante reconhecer que a periodontite é uma infecção polimicrobiana causada pela 

associação de microrganismos cooperantes (Lamont & Hajishengallis, 2015). 

Diferentes combinações de espécies bacterianas têm sido reportadas como 



importantes para a periodontite, dentre elas, a presença de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans com P. gingivalis e T. denticola que contribuem para o 

aprofundamento da bolsa periodontal (Paju et al., 2009). Os antibióticos sistêmicos 

são indicados na periodontite agressiva, uma vez que as bactérias patogênicas como 

A. actinomycetemcomitans e P. gingivalis foram consideradas invasoras de tecidos e 

a terapia mecânica é insuficiente para eliminar a bactéria desses sítios anatômicos. 

De acordo com Walters & Lai (2015), os antibióticos sistêmicos têm potencial para 

produzir reações adversas, os efeitos tóxicos diretos da amoxicilina, metronidazol, 

doxiciclina ou azitromicina são raros, mas todos têm o potencial de induzir náuseas, 

vômitos, diarréia e dor abdominal em uma pequena porcentagem de pacientes 

(Walker, 1996). Verifica-se então a importância de encontrar uma nova fonte de 

moléculas que sirva para o tratamento de doenças periodontais sem que haja prejuízo 

ao paciente. 

Os produtos naturais desempenham um papel muito importante como fonte de 

moléculas bioativas no processo de desenvolvimento de fármacos para o tratamento 

de um largo espectro de doenças (Cragg & Newman, 2013). No Brasil se destaca pela 

sua ampla utilização para diversos fins, farmacológicos ou não, as plantas do gênero 

Copaifera. A oleorresina de Copaifera tem sido utilizado por mais de 500 anos na 

medicina popular para as mais variadas finalidades tais como anti-inflamatório, 

antisséptico em feridas, eczemas, na psoríase e urticária, anti-inflamatório das vias 

urinárias, em afecções pulmonares, cicatrizante de pequenas irritações do couro 

cabeludo, antiasmático, expectorante, na pneumonia, sinusite, tosses e bronquites, 

gripes e resfriados,  analgésico, antiúlcera, antitumoral, disenteria, incontinência 

urinária (Cascon & Gilbert, 2000; Veiga-Júnior & Pinto, 2002; Leandro et al., 2012). 

No Brasil, podem ser encontrados mais de vinte tipos de espécies de Copaifera, 

(Leandro et al., 2012; Diefenbach et al., 2017). A oleorresina de copaíba é um 

composto natural formado por uma parte sólida com característica não volátil 

constituído por ácidos diterpênicos e outra parte formada por um óleo-essencial 

composto por sesquiterpenos, que podem ser divididos entre sesquiterpenos 

oxigenados e hidrocarbonetos sesquiterpênicos (Cascon & Gilbert, 2000). Dentre as 

diversas espécies encontradas no país destacam-se as plantas C. paupera, C. 

pubiflora e C. reticulata, cuja atividade antibacteriana ainda foi pouco desvendada.  

Diante do exposto, o presente trabalho objetivou avaliar a atividade antibiofilme das 



espécies de C. paupera, C. pubiflora e C. reticulata e substâncias puras frente ao um 

dos principais patógenos da periodontite, P. gingivalis. 

 

3. OBJETIVOS 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial antibiofilme das 

oleorresinas de Copaifera paupera, Copaifera publiflora e Copaifera reticulata e suas 

substâncias puras, ácido caurenóico, ácido hardwíckico e ácido poliáltico frente a 

bactéria representativa de doença periodontal, Porphyromonas gingivalis através dos 

seguintes ensaios biológicos: determinação da inibição da formação do biofilme e 

determinação da atividade erradicadora do biofilme. 

 

4. METODOLOGIA 

As oleorresinas de Copaifera paupera, Copaifera publiflora e Copaifera 

reticulata utilizados neste estudo foram fornecidas pelo Prof. Dr. Jairo Kenupp Bastos, 

as substâncias puras isoladas das espécies de Copaifera, ácido caurenóico, ácido 

hardwíckico e ácido poliáltico foram fornecidas pelo Prof. Dr. Sérgio Ricardo Ambrósio 

do Grupo de Pesquisa em Produtos Naturais da Universidade de Franca. 

Para determinação da Concentração Inibitória Mínima do Biofilme (CIMB50) e 

Erradicação do Biofilme foram utilizados dois isolados clínicos de Porphyromonas 

gingivalis (PG 01 e PG 03). As cepas são mantidas sobre criopreservação a – 80ºC 

no Laboratório de Pesquisa em Microbiologia Aplicada – LaPeMA da Universidade de 

Franca. Para cada experimento as cepas foram inoculadas previamente em meio de 

cultura Ágar Schaedler (Difco Labs, Detroit Michigan, EUA) acrescido de 5% de 

sangue de carneiro desfibrinado (Biotério Boa Vista, Campinas, SP, Brasil), 1mL de 

solução de Hemina a 5mg/mL, 1mL de solução de menadione a 1mg/mL. 

A Concentração Inibitória Mínima do Biofilme (CIMB50) é determinada pela 

menor concentração do agente antimicrobiano capaz de inibir a formação do modo 

biofilme em 50%. O método utilizado foi o da microdiluição em microplaca, e seguiu a 

metodologia preconizada pelo “Clinical and Laboratory Standarts Institute” (CLSI, 

2007). 

Para avaliação da atividade antibiofilme das oleorresinas e do metronidazol, 

procedeu-se a técnica de microdiluição em caldo em microplacas de 96 poços e 

posterior contagem de microrganismos viáveis para determinar o IC50 da erradicação 

de biofilme. 



5. DESENVOLVIMENTO 

Para determinação da Concentração Inibitória Mínima do Biofilme (CIMB50) os 

experimentos foram realizados em triplicata e os resultados demonstrados 

graficamente. Este ensaio foi realizado com dois isolados clínicos de P. gingivalis 

frente as oleorresinas e substâncias puras cujo resultados da Concentração Inibitória 

Mínima (CIM) e Concentração Bactericida Mínima (CBM) se mostraram promissores 

em ensaios preliminares a este trabalho. Para a preparação do inóculo foi utilizada a 

concentração de 106 UFC/mL para todas as bactérias avaliadas, os tempos de 

incubação foram de 72 horas em câmara de anaerobiose. 

Padronizou-se o inóculo de cada comparando-o com o tubo 0,5 da escala de 

McFarland (0,1mL de cloreto de bário a 1,0%+9,9mL de ácido sulfúrico a 1,0%) por 

meio da verificação das transmitâncias em 625 nm. Logo após, 180 µL do inóculo foi 

transferido para um tubo contendo 13320 µL de caldo Schaedler obtendo-se assim 

uma concentração de 106 UFC/mL. A solução-mãe das oleorresinas foram preparadas 

pesando-se 1 mg de cada oleorresina e solubilizando em 32 µL de DMSO, após 

solubilização as soluções foram dissolvidas em 593 µL de caldo Schaedler obtendo-

se concentrações que variaram de 1600 a 0,78 µg/mL, após diluição seriada em 

microplaca de 96 poços. 

Para a validação da técnica foi utilizado o metronidazol como droga de 

referência (controle positivo). Retirou-se 4 μL de um tubo eppendorf contendo 

metronidazol em uma concentração de 10mg/mL e adicionou a um frasco contendo 

1996 μL de caldo BHI. O metronidazol foi avaliada na concentração de 0,0115 a 5,9 

μg/mL. 

Microplacas estéreis de 96 poços (fundo plano) foram preparadas utilizando 

procedimentos similares da Concentração Inibitória Mínima (CIM) descrita pela CLSI 

(2007). Em seguida foi adicionado meio de cultura, caldo BHI, solução mãe das 

oleorresinas e metronidazol, todos previamente preparados. As suspensões (20 μL) 

dos micro-organismos foram colocadas por último, obtendo-se sempre um volume 

final de 100 μL por poço. As oleorresinas foram avaliadas em uma concentração de 

0,78 a 1600μg/mL. 

Em cada placa foram realizados os controles do crescimento do biofilme (meio 

sem a substância foi utilizada como controle do poço não tratado), controle de 

esterilidade do caldo, droga e solvente. Duas placas idênticas foram preparadas e 

incubadas a 37ºC durante 72 horas em câmara de anaerobiose.  



Em uma das placas o meio de cultura dos poços foi aspirado e as células não 

aderidas (planctônicas) removidas pela lavagem com 200 μL de água Milli Q estéril. 

O biofilme foi fixado com 200 μL de metanol durante 15 minutos e seco a temperatura 

ambiente. Os poços da microplaca secos foram corados com 200 μL de uma solução 

de cristal violeta a 0,2% (mg/vol) durante 10 minutos e lavados novamente com água 

Milli Q, até que os poços com controles negativos ficassem sem cor. 

A formação do biofilme foi quantificada pela adição de 160 μL de ácido acético 

a 33% (v/v) nos poços corados com o cristal violeta, após 30 minutos a leitura 

realizada a 570 nm utilizando um leitor de microplacas. A porcentagem de inibição foi 

calculada pela equação: 

 

% de Inibição = 1 −
Absorbância do Teste

Absorbância do Controle
x100 

 

A concentração inibitória mínima de biofilme (CIMB50) foi determinada pela 

menor concentração do agente antimicrobiano que apresentou 50% ou mais de 

inibição na formação do biofilme e foi demonstrado graficamente. 

A segunda placa foi utilizada para determinação da atividade antibiofilme por 

número de microrganismos, sendo o método utilizado de microdiluição em caldo. 

Após o período de incubação o sobrenadante dos poços foi removido e foi 

lavado com água Milli Q estéril a fim de remover todas as células planctônicas. Logo 

após foram adicionados 100 μL de caldo Schaedler e a placa foi levado ao banho 

ultrassom para que as células aderidas se desprendessem do fundo da placa. Em 

seguida foi realizado o processo de diluição decimal do primeiro poço, equivalente a 

100 até a diluição 10-7. Essas diluições foram feitas com 20 μL do primeiro poço para 

o segundo, assim sucessivamente até o último. Ao término das diluições foram 

retirados de cada poço 50 μL e foram inoculadas em uma placa de ágar Schaedler 

fracionada em 8 partes (Harrison, 2005) semeados na placa de Petri com o meio ágar 

BHI. Após o período de incubação foi realizada a contagem das colônias e os 

resultados foram expressos em Log10 Unidades Formadoras de Colônia por mililitro 

(UFC/mL) e demonstrados graficamente. 

Para determinar a atividade de erradicação do biofilme seguiu-se metodologia 

de Polonio et al. (2001). O inóculo de aproximadamente 106 UFC/mL foi preparado 

previamente conforme item anterior, alíquotas de 100 µL foram depositadas em 



microplacas de fundo chato e incubadas a 37ºC durante 72 horas câmara de 

anaerobiose. Após o período de incubação todo o volume contido nos poços foi 

aspirado delicadamente. Em seguida, adicionaram-se 200 μL de solução salina 0,9% 

para lavagem das células livres restantes a todos os poços de todas as placas. Uma 

alíquota de 200μL de caldo Schaedler foi depositado em um poço que serviu como 

controle de crescimento bacteriano. Os demais poços receberam concentrações das 

oleorresinas de C. paupera, C. pubiflora e C. reticulata previamente preparadas 

variando de 0,78 a 1600 μg/mL. Concentrações de metronidazol variando de 0,0115 

a 5,9μg/mL foram adicionadas como controle para cada cepa bacteriana. As placas 

foram incubadas novamente, a 37ºC durante 72 horas em câmara de anaerobiose. 

Após o período de incubação, o sobrenadante foi removido e as células não aderidas 

no fundo da placa foram retiradas após lavagem dos poços com 200 μL de solução 

salina 0,9%. Em seguida, retirou-se a solução, adicionaram-se 200 μL de caldo 

Schaedler aos poços, submeteram-se as microplacas à sonicação por 15 minutos, 

procedendo-se a diluição decimal do conteúdo dos poços. 

Para a contagem do número de colônias de bactérias após o tratamento com 

cada antimicrobiano, uma alíquota de 50 μL de cada diluição (100 a 10-7) foram 

inoculadas em uma placa de ágar BHI fracionada em 8 partes e incubadas por 72h a 

37°C em câmara de anaerobise, procedendo-se a contagem de colônias. Os 

resultados foram expressos em Log10 por UFC/mL e demonstrados graficamente. 

A partir do número de microrganismos viáveis determinou-se o IC50 

(concentração que inibe 50% do crescimento do inóculo) através do programa Graph 

Pad Prism versão 5.0. 

 

6. RESULTADOS 

Conforme demonstrado na Figura 1, a oleorresina de C. paupera apresentou 

CIMB50 de 25 µg/mL quando avaliada frente a P. gingivalis (PG03), a oleorresina de 

C. pubiflora apresentou CIMB50 de 200 µg/mL frente ao mesmo isolado clínico, já a 

oleorresina de C. reticulata demonstrou CIMB50 de 100 µg/mL frente ao isolado clínico 

PG01. A CIMB50 nos permite avaliar a quantidade de massa que estava aderida ao 

fundo da microplaca, contudo se faz necessário avaliar a quantidade de células viáveis 

que estavam aderidas ao fundo da microplaca quando realizado o ensaio de atividade 

antibiofilme.  



Ainda na Figura 1 é possível verificar que o ácido caurenóico demonstrou 

CIMB50 de 100 µg/mL frente a P. gingivalis (PG03). O ácido poliáltico quando testado 

frente a mesma cepa apresentou CIMB50 de 50 µg/mL, esta mesma cepa também foi 

avaliada frente ao ácido hardwickíico, apresentando CIMB50 de 400 µg/mL. 

O Metronidazol também foi avaliado frente às cepas de isolados clínicos de P. 

gingivalis (PG01 e PG03), em concentrações que variaram de 0,0115 a 5,9 µg/mL. 

Frente a P. gingivalis (PG01) apresentou CIMB50 de 0,3688 µg/mL, quando avaliado 

frente a cepa P. gingivalis (PG03) apresentou CIMB50 de 0,0922 µg/mL, conforme 

observado na Figura 1. 

Em relação a atividade de erradicação as oleorresinas de C. reticulata, C. 

pubiflora e C. paupera foram avaliadas frente ao isolado clínico P. gingivalis (PG03) 

fornecendo valores de IC50 de 282,3, 94,02 e 104,9 µg/mL, respectivamente. As 

substâncias puras ácido hardwickíico e ácido poliáltico também foram avaliadas frente 

ao mesmo isolado clínico, fornecendo valores de IC50 de 55,79 e 419,6 µg/mL, 

respectivamente. Já o ácido caurenóico foi avaliado frente ao isolado clínico PG01 e 

apresentou IC50 de 100,4 µg/mL (Figura 2). O Metronidazol também foi avaliado 

quanto a sua capacidade de erradicar o biofilme formado dos isolados clínicos de P. 

gingivalis PG01 e PG03, fornecendo resultados de IC50 de 1,043 e 0,64 µg/mL (Figura 

2).  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Face aos resultados encontrados verifica-se o potencial antibiofilme das 

oleorresinas de C. paupera, C. pubiflora e C. reticulata e suas substâncias puras, ácido 

caurenóico, ácido hardwickíico e ácido poliáltico. Todas as oleorresinas e substâncias 

puras mostraram-se eficazes na inibição e na erradicação do biofilme de P. gingivalis. 

Portanto, conclui-se que tanto as oleorresinas quanto as substâncias puras são 

fontes promissoras para o desenvolvimento de soluções no tratamento de doenças 

periodontais pelo controle do biofilme de Porphyromonas gingivalis. 



 

Figura 1. Representação gráfica da avaliação da inibição dos biofilmes demonstrada 

pela densidade óptica (D.O.) e pelo nº de microrganismo (Log10 UFC/mL) das 

oleorresinas de C. paupera, C. pubiflora e C. reticulata e substâncias puras ácido 

caurenóico, ácido hardwickíico e ácido poliáltico frente as bactérias P. gingivalis (PG 

01 e PG 03). 



Figura 2. Representação gráfica da atividade antibiofilme demonstrada pela 

porcentagem de erradicação (%) e IC50 das oleorresinas e das substâncias puras 

frente as cepas de P. gingivalis. 
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