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RESUMO 
 

 

Cevallos González FM. Efeito da Adição de teobromina sobre as propriedades do 
cimento de ionômero de vidro [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2018. Versão Corrigida. 

 

 

A proposta deste trabalho experimental in vitro foi avaliar se a incorporação de 1% - 

em peso – do alcalóide teobromina (Sigma Aldrich, Darmstadt, Alemanha) ao cimento 

de ionômero de vidro (CIV) convencional (GC Gold Fuji 9, GC Corp, Japão) tem a 

capacidade de alterar as propriedades físico-químicas desse material. Para tanto, dois 

grupos experimentais foram propostos: G1 – CIV convencional e G2 – CIV com adição 

de teobromina. Foram confeccionados 160 discos de CIV de acordo com as instruções 

do fabricante, utilizando matrizes circulares. Para analisar as mencionadas 

propriedades, os discos foram submetidos a testes específicos, de acordo com as 

normas da International Standard Organization (ISO) para cada uma das 

propriedades. Discos de 15mmx1mm de diâmetro foram utilizados para as provas de 

sorção (n=5) e de solubilidade (n=5), com o auxílio de balança analítica, dissecadores 

e estufa a 23 e 37ºC por várias semanas. O ensaio de microdureza foi realizado em 

amostras (n=20) de 15mm×1mm submetidas a cinco edentações, com carga de 25 

gramas e 30 segundos, à temperatura ambiente. Para a avaliação da cor, discos 

(n=20) de 15mm×1mm foram submetidos ao espectrofotômetro, adotando-se a guia 

colorimétrica da Comissão internacional de Iluminação (CIE). No ensaio de resistência 

flexural, os espécimes (n=60) de 12mm×1mm foram armazenados em estufa a 37ºC 

durante 24 horas para posterior analise na máquina de ensaios universal. Para avaliar 

a influência da teobromina adicionada ao CIV na formação de biofilme por 

Streptococcus mutans,, sobre os corpos da prova (n=40) de 12mm×1mm biofilmes 

foram desenvolvidos. As cepas de S.mutans foram cultivadas em Tryptic Soy Agar 

(TSA, Difco) a 37°C. Também a dosagem de flúor foi avaliada, em  discos de prova 

(n=10) armazenados em  saliva artificial e submersos em solução TISAB para 

posterior análise com eletrodo de flúor e obtenção da curva da liberação dessa 

substância. Os dados obtidos nos testes de sorção e solubilidade, microdureza, cor e 

resistência flexural foram submetidos à análise de variância ANOVA um fator e ao 



 
 

teste de Tukey para comparação entre os grupos, adotando-se 5% de nível de 

significância (p<0,05). O ensaio da influência da teobromina adicionada ao CIV na 

quantidade de biofilme de Streptococcus mutans formado e o teste de dosagem de 

flúor foram submetidos à análise de variância two-way ANOVA e ao teste de Tukey, 

com nível de significância de 5% para comparação entre os grupos experimentais. O 

segundo fator avaliado nestes dois ensaios foi o tempo. Os resultados não revelaram 

alteração da sorção e da solubilidade no CIV que recebeu teobromina (p>0,05). A 

microdureza aumentou com a adição de teobromina ao CIV (p<0,05). Não houve 

alteração de cor do CIV que recebeu teobromina (p>0,05). A resistência na flexão 

biaxial diminuiu quando da adição de teobromina ao CIV (p<0,05). Já a quantidade de 

biofilme formado foi menor em G2 (p<0,05). Em relação à liberação de flúor, observou-

se que a adição de teobromina não altera essa propriedade do CIV (p>0,05). Com 

base em tais achados, conclui-se que a adição de teobromina a 1% ao cimento do 

ionômero de vidro convencional não produz alterações significativas nas propriedades 

desse material, podendo até mesmo otimizar algumas dessas propriedades. Ainda 

assim, estudos adicionais sobre o assunto devem ser realizados.  
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ABSTRACT 

 

 

Cevallos González FM. Vision effect of the theobromine about the properties of the 
glass ionomer cement [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2018. Versão Original Corrigida. 

 

 

The purpose of this experimental in virtro work, was to evaluate if the incorporation of 

the 1% in weight of an alkaloid: theobromine (Sigma Aldrich Darmstadt, Germany) to 

the conventional glass ionomer cement (GIC) (GC Gold Fuji 9; GCC Japan Corp) has 

the capacity to change the properties physicochemical of this material. Whereby, it was 

proposed two experimental groups: G1 – Conventional GIC and G2 GIC incorporated 

with theobromine. According to the instructions of the creator, there were created 160 

specimens, for which it was used circular matrices. To analyze the mentioned 

properties, the specimens were analyzed under the International Standard 

Organization (ISO) for each property. It was used matrices of 15mmx1mm diameter 

for the sorption (n=5) solubility (n=5) tests. With the help of an analytical balance, 

desiccators and a stove at 23º and 37° for various weeks; it was made essays of micro 

firmness using 20 matrices of 15mmx1mm, were submitted to five indentations with a 

charge of 26 grams and 30 seconds in environmental temperature. For the color 

evaluation it was used 20 matrices of 15mmx1mm, that were submitted to a 

spectrophotometer following the colorimetric guide of the International Commission of 

Illumination (CIE). An essay of biaxial flexural strength was made in 60 matrices of 

12mmx1mm that were stored in a stove at 37º for 24 hours, for a later analysis in a 

universal testing machine. To evaluate the influence of the theobromine incorporated 

to the glass ionomer cement (GIC) in the creation of biofilm Streptococcus mutans, 

there were developed 40 matrices of 12mmx1mm of biofilm. The strains of the 

Streptococcus mutans were cultivated in Tryptic Soy-Agar at 37°. It was also evaluated 

the fluorine release capacity using 10 test matrices stored in artificial saliva and 

submerged in TISAB substance for a later analysis with an fluorine electrode, to obtain 

the release curve of that substance. The obtained information from the test of sorption, 

solubility, micro strength, color and biaxial flexural strength, were submitted to an 

analysis of variance ANOVA one factor and Tukey’s test for a comparison between 



 
 

groups assuming the 5% level of significance (p <0,05).  The essay of the influence of 

the theobromine added to the GIC in the amount of biofilm Streptococcus mutans 

formed and the test of fluorine release were submitted to the Bidirectional Variance 

Analysis ANOVA and Tukey’s test, with a significant level of 5% to the comparison 

between experimental groups; the second factor evaluated in this two essays was time. 

The results didn’t show an alteration in the sorption and solubility in the GIC that 

received theobromine (p >0,05). The micro strength increased with the addition of the 

theobromine to the GIC (p< 0,05). There were not any alterations in the color of the 

GIC that received theobromine (p >0.05). The resistance to the biaxial flexural strength 

decreased when the theobromine was added to the GIC (p <0.05). The amount of 

formed biofilm was less in the G2. In relation to the fluorine release it was observed 

that the addition of theobromine does not change the properties of GIC (p >0.05). 

Based on these findings, it is concluded that the addition of theobromine in 1% to the 

conventional glass ionomer cement, does not produce significant changes over this 

material properties and also, it can optimize some of these properties. However, more 

studies should be done about this topic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Característica da odontologia contemporânea, a filosofia de mínima 

intervenção (MI) propõe o cuidado profissional baseado na detecção precoce da 

doença cárie, e na possibilidade de restaurar suas sequelas de maneira menos 

invasiva possível, ou seja, preservando os tecidos dentários. Neste contexto, destaca-

se a importância de utilizar materiais adesivos. 

O cimento do ionômero de vidro (CIV) tem sido utilizado na prevenção da 

progressão da atividade de cárie em crianças, idosos e pacientes especiais (1). Trata-

se de um material que apresenta boa compatibilidade com a estrutura dentária, além 

de propriedades anti-cariogênicas relacionadas a capacidade do material de liberar 

flúor para o meio bucal, defendendo o dente de agressões bacterianas (2)(3). Além 

disso, favorece a remineralização do esmalte, sendo um bom adjuvante na 

restauração final, para combater lesões secundárias (4). O CIV apresenta ainda a 

capacidade de aderir quimicamente ao esmalte, à dentina e ao cemento (1).  

Embora tenha características desfavoráveis em relação à dureza, à resistência 

à tração, à abrasão e à flexão, dificuldade de polimento e limitações estéticas, (5) o 

CIV tem suas indicações específicas, ocupando posição de destaque no preparo de 

boca prévio ao tratamento restaurador; na execução da técnica do ART (atraumatic 

restorative treatment); restaurações temporárias, uso em odontopediatria, 

odontogeriatria, pacientes especiais e hospitalizados.  

Como ocorre com outros materiais adjuvantes odontológicos, o cimento de 

ionômero de vidro foi modificado ao longo dos anos, com o objetivo de melhorá-lo, 

sem alterar as suas propriedades favoráveis. A adição de diferentes compostos a esse 

cimento ampliou as suas possibilidades de atuar na interrupção da progressão das 

lesões de cárie (6).  

Mais recentemente, as pesquisas têm se voltado ao estudo de plantas ou frutos 

e seus princípios ativos. Esse é o caso do cacau. De acordo com alguns 

investigadores, as sementes desse fruto – ricas em polifenóis, flavonóides e alcalóides 

- têm um efeito bacteriostático e remineralizador que inibe a progressão do biofilme e 

a atividade do Streptoccocus mutans, principal micro-organismo causador da cárie 

(7)(8). 
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Os primeiros estudos voltados à ação de sementes de cacau em odontologia 

foram realizados em animais, e remontam aos anos 30 do século passado. A partir 

dos anos 50 e 60 do mesmo século, tiveram início investigações voltadas ao 

Theobroma cacao, princípio ativo obtido da casca e das sementes de cacau que, 

graças à elevada quantidade da flavonóides e substâncias polifenóicas relacionadas 

à redução e à produção de ácidos no meio bucal, promove a diminuição do risco de 

cárie (9)(10)(11).  

A árvore de cacau também tem alcalóides, caso da teobromina, que pertence 

à família das metilxantinas juntamente com a teofilina e a cafeína. As primeiras 

pesquisas sobre esse alcalóide, foram realizadas nos anos 90 e evidenciaram sua 

capacidade de estimular a formação de apatita (12). Por incrementar a ação 

remineralizadora da saliva, a teobromina aumenta a cristalinidade do esmalte 

dentário, tornando-o mais resistente à dissolução ácida (12) (13). 

Ao longo dos anos, outras investigações sobre a teobromina foram 

empreendidas, com o objetivo de incorporá-la a compostos para uso dentário, tais 

como, solução de flúor, proporcionando maior eficiência bactericida, remineralizadora 

ou dessensibilizante (14). Dentre tais investigações, destaca-se aquela que avaliou os 

efeitos da adição desse alcalóide a pastas dentífricas fluoradas e não fluoradas para 

o controle da hipersensibilidade. Os resultados demonstraram uma obliteração 

aparente dos túbulos dentinários, o que favoreceria a redução da sensibilidade (15).  

Assim, por apresentar resultados promissores quando adicionada a outros tipos 

de materiais (7,12,14,16,17), supomos que a adição da teobromina ao CIV poderia 

potencializar seus efeitos anticariogênicos, sem alterar as propriedades mecânicas do 

material. Esta iniciativa inovadora é de importância para a prevenção da cárie, bem 

como para a melhoria da saúde bucal da população. Portanto, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar os efeitos da adição de 1% de teobromina ao CIV  nas propriedades 

antibacterianas, ópticas e mecânicas.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

2.1 Ionômero de Vidro 
 

 

2.1.1 Composição 
 

 

O cimento de ionômero de vidro é constituído por pó de vidro - 

aluminofluorossilicato de cálcio - e líquido, composto de poliácidos, eletrólitos, radicais 

carboxílicos e água, tornando-se um material de reação ácido-base (4). Quimicamente, 

a base de todos os ionômeros é principalmente fluoreto de cálcio, dióxido de silício e 

óxido de alumínio, além de fosfatos e outros fluoretos, tais como, de sódio. No que 

concerne ao líquido associado aos copolímeros (47%), tem-se a seguinte composição: 

ácido poliacrílico em maior quantidade, ácidos itacônicos, tartáricos e maléicos em 

porcentagens menores e água, responsável pelas trocas de íons (1)(4).  

Ao longo do tempo, e para melhorar suas propriedades, a composição do CIV 

foi modificada com a incorporação de metais, tais como, ligas de prata;  elementos 

resinosos (Metacrilato de hidroxietilmetacrilato - HEMA ou Bisfenol glicidil metacrilato 

- BIS-GMA), o que faz com que o material também tenha uma reação química ativada 

por uma reação química ou fotopolimerização (18). 

 

 

2.1.2 Classificação 
 

 

Autores (4,19,20) classificam os CIVs de acordo com a sua natureza em 

convencional (de presa química) ou resinoso (fotopolimerizável ou de tripla cura). 

Classificam também este material de acordo com seu uso clínico: cimentação, 

restauração, forramento / base de cavidade ou para selantes de fóssulas e fissuras 

(4,19,20). 
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2.1.3 Reação de presa 
 

A reação de geleificação é decorrente de reação ácido-base que dá origem a 

um sal estruturado e nucleado, de modo que o ácido intervém no vidro promovendo a 

formação de íons de cálcio, estrôncio, zinco, flúor e alumínio e de um único núcleo de 

sílica. A seguir, os íons de cálcio, estrôncio e alumínio formam uma matriz de 

policarboxilato que permite a liberação de fluoreto de sódio a partir do ionômero, o que 

dá início a presa do material que, no caso de ionômeros de vidro convencionais dura 

de 4 a 7 minutos, no caso dos de tripla cura, de 2 a 3 minutos, e naqueles 

fotopolimerizáveis, até 30 segundos (21,22)(23). A reação de geleificação contempla 

quatro estágios, a saber: formação de sal, transformação sol-gel, endurecimento e 

hidratação (1). 

 

 

2.1.4 Propriedades 
 

 

O ionômero de vidro possui propriedades biológicas, químicas e mecânicas (1). 

Dentre suas propriedades biológicas, a principal é, sem dúvida, a capacidade de 

absorver e liberar flúor, característica que lhe confere a capacidade de controlar 

eficientemente lesões cariosas iniciais e secundárias. A liberação de flúor tem seu 

maior potencial nas primeiras 48 horas e diminui à medida que o tempo passa, até 

estabilizar e constantemente liberar mais fluoretos de acordo com as contribuições 

que o meio oral recebe. Em virtude de tal característica, o ionômero de vidro é 

considerado um reservatório de fluoreto, substância esta que também tem ação 

antimicrobiana bactericida e contribui para a remineralização biológica dos tecidos 

dentais (21–24)(22,25,26)(27).  

No que concerne às propriedades químicas do ionômero de vidro, elas se 

concentram na sua capacidade adesiva ao substrato dental. O grau de adesão do 

ionômero ao dente é melhor quando se dá ao nível do esmalte, que é mais 

mineralizado, menor na dentina – que possui mais água -, e ainda menor na dentina 

cariada – mais desmineralizada em virtude do ataque bacteriano. É importante notar 

que a adesão é dada pela combinação dos grupos carboxílico, que promovem a 



29 

 

quelação entre os íons de cálcio e o substrato dental, resultando em ligação 

micromecânica quando o cimento endurece (28–30) (29). 

Em relação às propriedades mecânicas, o CIV é um material comprovadamente 

resistente à tensão. Tal resistência é maior nos ionômeros resinosos do que nos 

convencionais e, de acordo com estudos, a compressão deve ser de 125 Megapascais 

(MPa) em dentição definitiva e 100 MPa em dentição decídua (31). A grande resistência 

à compressão faz com que o CIV atue como um colchão dentinário contra esforços 

mastigatórios e oclusais. Ressalta-se que, também nesse aspecto, os ionômeros 

resinosos são mais eficientes do que os ionômeros convencionais (1,2). 

Outra propriedade mecânica do cimento de ionômero de vidro é sua resistência 

ao desgaste e à erosão que, entretanto, não é superior àquela de materiais resinosos. 

Por essa razão, e para evitar o risco de microfiltração, faz-se necessário tomar 

precauções em todos os procedimentos que envolvam a utilização do CIV (32). O 

cimento de ionômero de vidro pode sofrer alterações dimensionais se exposto à 

umidade (33) e, no que diz respeito à cor, ainda é insatisfatório o que limita seu uso pra 

restaurações estéticas (23). 

Já a microdureza do ionômero de vidro está associada à duração e ao desgaste 

do próprio material, bem como ao controle do processo de endurecimento. A maioria 

dos estudos voltados ao assunto aponta melhor dureza superficial em ionômeros 

modificados com metais ou com resinas do que em ionômeros convencionais, e 

comenta que essa situação possivelmente está relacionada à maior capacidade de 

absorção de água dos ionômeros resinosos, cuja composição inclui monômeros 

hidrofílicos (34). A par disso, a dureza do material pode variar em função de fatores 

como manuseio inadequado deste,  existência de agentes modificantes em sua 

composição e até mesmo a dieta do paciente, pois estudos revelam que as alterações 

de pH diminuem a dureza e corroem a superfície restaurada, sendo os ionômeros 

convencionais os mais afetados (35). 

Um dos principais defeitos dos ionômeros de vidro, especialmente dos 

convencionais, é a sua baixa resistência à fratura, que pode ser decorrente de 

processo químico incompleto do material. Assim sendo, esse fenômeno é controlado 

à medida que o material amadurece (36). Deve-se destacar, porém, que a literatura 

especializada atribui maior resistência à flexão biaxial aos ionômeros encapsulados 
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convencionais: a maior precisão desses materiais no início do processo de 

estabelecimento químico lhes garantiria  menor incidência de fraturas (31,37). 

Tanto a solubilidade quanto a sorção têm influência no sucesso de tratamentos 

nos quais o CIV é utilizado. A solubilidade pode ocorrer em até 30 dias – período em 

que há grande retenção de água -, e a capacidade de ganhar massa está relacionada 

à biocompatibilidade e à degradação do material com o substrato dental. Já a sorção 

ocorre entre 24 horas e 7 dias depois do processamento do material, e guarda relação 

direta com as propriedades mecânicas deste - resistência, flexão e dureza – que, 

quando alteradas podem promover  ruptura marginal e mudança dimensional, 

causando microinfiltração subsequente (38). Investigações realizadas por estudiosos 

do assunto registram que os ionômeros de vidro convencionais têm baixos valores de 

sorção e altos valores de solubilidade, enquanto os ionômeros modificados com resina 

apresentam altos valores de sorção e baixos valores de solubilidade (38–40)(39). 

 

 

2.1.5 Indicações e contraindicações  
 

 

As indicações do CIV estão associadas ao tipo de ionômero. Os ionômeros são 

usados em procedimentos de intervenção mínima, atraumatic restaurative treatment 

(ART – tratamento restaurativo atraumático), restaurações de lesões de cárie 

especialmente em cavidades de classe I, III e V, para controlar problemas 

relacionados à hipersensibilidade cervical, e também para cimentação de dispositivos 

ortodônticos, base ou forramento cavitário e restaurações provisorias, entre outras 

atividades clínicas (41). 

Por apresentarem maior resistência em comparação com os ionómeros 

convencionais, os ionômeros resinosos são muito utilizados para a cementação de 

núcleos, próteses fixas, restaurações indiretas e coroas metálicas, de porcelana ou à 

base de cerômero (23). Além disso, e graças à sua capacidade de absorção e libertação 

de fluoreto, os ionômeros resinosos também podem ser empregados como selantes, 

exibindo melhor capacidade adesiva que os convencionais (23,43). Entretanto, esse 

material não deve ser utilizado em regiões de alto impacto mastigatório devido à sua 

baixa resistência à fratura, não deve ser empregado em restaurações de grande porte, 



31 

 

especialmente em dentes permanentes, e não deve ser instalado diretamente sobre 

a polpa, pois sua presença pode provocar reação adversa (44). 

 

 

2.1.6 Vantagens e desvantagens 
 

 

Dentre as principais vantagens do ionômero de vidro, incluem-se sua 

capacidade adesiva com o substrato dentário e outros materiais, sua constante 

liberação de flúor, e a facilidade e rapidez de manipulação de que é dotado (4).  

No que diz respeito às desvantagens, destaca-se o longo tempo necessário 

para a reação de geleificação, uma vez que a eliminação de alumínio no pó e a 

transformação em fluoretos demandam 24 horas. Como o endurecimento não é 

rápido, pode ocorrer perda ou absorção de água, enfraquecendo as propriedades 

mecânicas do material (23). O risco de microinfiltração pode ser considerado uma 

desvantagem adicional, e ocorre quando o material não é trabalhado de forma 

adequada. O manuseio inadequado do material promove alterações em suas 

propriedades (32). 

 

 

2.1.7 Toxicidade 
 

 

A toxicidade do ionômero de vidro é relativa e depende de fatores, tais como, 

manipulação imprópria. No entanto, a maioria dos autores concorda que a toxicidade 

do material é muito baixa para o paciente, dada a sua elevada compatibilidade com o 

ambiente bucal. Dentre os diferentes tipos, o ionômero convencional é o menos tóxico 

e, no âmbito dos ionômeros modificados, os híbridos têm risco de difusão de 

monômeros resinosos, através dos túbulos dentinários para a polpa, causando 

inflamação e reações alérgicas. De qualquer maneira, as regras de biossegurança 

devem ser rigorosamente seguidas pela equipe odontológica, pois o contato direto 

com o material pode provocar dermatite e a inalação deste pode desencadear 

problemas respiratórios (45–47)(46). 
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2.1.8 Manipulação  
 

 

A manipulação do produto pode ser considerada o passo mais importante para 

a obtenção de bons resultados, pois o correto preparo do material preserva as suas 

propriedades. As indicações do fabricante (44)(48) devem ser respeitadas para evitar 

alterações das propriedades mecânicas e a ocorrência de desgaste decorrentes de 

mistura muito fluida, ou mudanças na capacidade de adesão à estrutura dentária 

provocadas por mistura muito seca (49).  

O material só deve ser utilizado se sua superfície estiver brilhante, o que indica 

a disponibilidade dos radicais carboxílicos e, consequentemente, a capacidade de 

adesão. Habitualmente, os ionômeros convencionais são apresentados sob a forma 

de pó e líquido, dependendo do fabricante. As proporções devem ser dosadas de 

acordo com a necessidade de tratamento, mas na maioria das vezes têm-se 1-1 ou 2-

1 pó e liquido, respectivamente. Idealmente, deve-se utilizar papel de cera e espátula 

de plástico, o tempo de mistura deve ser de 25 a 30 segundos, e o tempo de trabalho 

de aproximadamente 2 minutos (44,49). Também existem no mercado os ionômeros 

encapsulados, dosados na fábrica, cujas doses exatas podem garantir a manutenção 

das propriedades do material, mas eles precisam de um equipamento adicional para 

a mistura. O tempo para a trituração deve ser respeitado de acordo com as indicações 

dos fabricantes (50,51). 

 

 

2.2 Theobroma cacao 
 

 

A denominação latina do cacau, Theobroma cacao, provém das expressões 

gregas theo (deus) e broma (comida), o que resulta em “comida dos deuses”(16). Planta 

da família Malvaceae, cultivada em regiões tropicais, os frutos, folhas e sementes do 

cacau produzem ingredientes ativos que são utilizados na indústria de alimentos, 

cosmética e farmacêutica (52). 
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Dizem que os primeiros vestígios desses frutos datam da era pré-colombiana, 

mas há evidências que apontam as primeiras colheitas dessa fruta na Amazônia. A 

história também diz que nos anos 1200 e 1600 a.C. o cacau já era usado como 

medicina alimentar e energética, e que houve um tempo em que só podia ser 

consumido por pessoas da alta sociedade. Sabe-se que foi usado até mesmo como 

moeda de troca pelos astecas. Com o passar dos anos e com a chegada dos 

espanhóis ao continente americano, o resto do planeta pode conhecer seus grandes 

benefícios, e hoje é consumido em todo o mundo (52,53). 

Na atualidade, o cacau é uma fruta conhecida mundialmente como base do 

chocolate e seus derivados. Seus componentes - grãos, folhas e sementes - são 

quimicamente compostos por fenóis, alcalóides, ácidos graxos e carboidratos (16). 

Além disso, o cacau contém antioxidantes, catequinas e epicatequinas que podem ter 

influência no controle e na prevenção de certas doenças (54). Há estudos que atribuem 

o controle de certas bactérias da cavidade oral e outras propriedades, como a 

remineralização da estrutura dentária, entre outras, aos polifenóis e a um álcali - a 

teobromina – existentes no cacau (12,55,56). 

 

 

2.2.1 Teobromina 
 

 

A teobromina é um composto que faz parte do cacau, e a terminação ina é 

utilizada para todos os alcalóides e compostos que contêm nitrogênio. O nitrogênio é 

o responsável pelo sabor amargo do chocolate (16). Assim, pode-se afirmar que a 

teobromina é um alcalóide que pertence à classe de moléculas conhecidas como 

metilxantinas, que também inclui a teofilina - principal metilxantina do chá - e a cafeína 

- principal metilxantina do café. A teobromina pode ser extraída da árvore do cacau, 

especialmente das sementes de seus frutos, e sua quantidade depende da variedade 

dessa planta, embora em média atinja percentuais entre 1,5, 2,2 e 2,7% (52).  
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2.2.1.1 Composição química  
 

 

A teobromina, quimicamente estruturada como C7H8N4O2, correspondente 

a 3,7-dimetilxantina o 3,7-dihidro-3,7-dimetil-1H- purina-2,6-diona, em seu estado 

puro é uma substância sem cor ou odor e amarga mas, ao ser sintetizada, ganha 

coloração branca (57). 

 

 

2.2.1.2 Mecanismo de ação 
 

 

Estudos demonstram a eficácia do extrato de sementes de cacau para evitar o 

crescimento e o desenvolvimento de bactérias cariogênicas no meio bucal, processo 

que compreende a diminuição da produção de ácido e a síntese de glucano de 

Streptococcus mutans, tendo atividade inibitória na enzima glucosiltranferase (7,55,58).  

Há também evidências científicas que destacam a capacidade antioxidante de 

certos compostos polifenólicos, flavonóides e oligoelementos de cacau na redução da 

atividade inflamatória das citocinas (55,59). Pode-se também mencionar que os ácidos 

graxos - oleico e linoleico - do cacau têm ação inibitória antibacteriana contra os S. 

mutans (60,61).  

Além disso, investigações in vitro indicam que os alcalóides obtidos a partir das 

sementes ou cascas do cacau têm a capacidade de remineralizar o esmalte dental 

porque a teobromina aumenta o tamanho dos cristais de hidroxiapatita (12). Assim 

sendo, pode ser considerada como um sistema de formação de apatita que também 

aumenta a dureza superficial do esmalte, tornando-o mais resistente aos ataques do 

ácido bacteriano. Nessa perspectiva, a teobromina pode ser considerada uma boa 

opção a ser adicionada aos compostos fluorados, com o objetivo de reforçar tanto a 

ação preventiva quanto restauradora destes (12). 
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2.2.1.3 Propriedades 
 

 

O fruto, as folhas, as sementes e os elementos que compõem o cacau possuem 

propriedades benéficas ao ser humano, com sua ação antibacteriana, reparadora, 

remineralizadora, preventivo oxidativas, antioxidante fitoquímico, anti-inflamatória, 

oncoprotectora e estimulante do sistema nervoso, entre outras, mas também são 

utilizados em outros áreas, como medicina veterinária, cosmetologia indústria de 

alimentos (53,62,63)(57).  

 

 

2.2.1.4 Usos terapêuticos na Medicina 
 

 

Muitos são os estudos que comprovam os benefícios da utilização dos 

componentes do Theobroma cacao, na sua forma natural ou bioquimicamente 

processados em uma droga, na medicina humana (64). A literatura especializada traz 

registros que apontam mais de cem benefícios do cacau para a saúde humana, como 

seu uso para prevenir doenças cardiovasculares, de vez que aparentemente controla 

lesões oxidativas do DNA e aumenta o nível de plasma de antioxidantes com a 

finalidade de impedir a oxidação do colesterol LDL(54,59). Os benefícios dos 

componentes antioxidantes do cacau também foram relacionados a efeitos 

anticancerígenos, especialmente aqueles de origem genética tóxica, crescimento 

tumoral e controle de células de câncer de cólon (54,59).  

 

 

2.2.1.5 Usos terapêuticos na Odontologia 
 

 

O chocolate, atualmente apontado como o descobrimento gastronômico mais 

expressivo no mundo, foi durante séculos considerado um alimento de elevado 

potencial cariogênico devido à sua mistura com açúcares lácteos, frutas secas e 

aromatizantes, entre outros componentes. Porém, há investigações que lhe atribuem 

efeito antibacteriano, originando controvérsias sobre o seu potencial prejuízo à 
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cavidade oral (58,65). Por essa razão, pesquisas voltadas aos possíveis benefícios dos 

componentes do cacau no ambiente bucal têm sido empreendidas em vários campos 

da odontologia. 

Investigação in vitro realizada em escovas de dentes contaminadas com 

Streptococcus mutans e submetidas a enxaguante bucal constituído por 0,1% de 

extrato de semente de cacau diluído em água destilada resultou em considerável 

redução de bactérias. Os autores atribuem tal redução à presença de elementos 

antibacterianos e antiglucosiltransferase na solução de cacau (66). 

Ao avaliarem o pH da saliva após o consumo de chocolate e sua relação com 

o risco de cárie, estudiosos concluíram que a ingestão desse produto não produz 

níveis críticos de acidez do meio - ou seja, tais níveis são insuficientes para promover 

danos no esmalte do dente -, mas pode afetar a dentina se a higiene bucal não for 

adequada (67)(68). 

O grau de dureza da superfície do esmalte dentário de terceiros molares 

desmineralizados e posteriormente submetidos a 100mg/ml e 200mg/ml de 

teobromina diluídos em água destilada, durante cinco minutos foi comparado com o 

grau de dureza de um grupo controle constituído pelos mesmos elementos dentários 

– terceiros molares -, que receberam substâncias remineralizadoras à base de cálcio 

e fosfato, aplicadas durante 18 horas. As análises microscopia eletrônica de varredura 

e de dureza Vickers revelaram aumento da dureza nas amostras submetidas à 

teobromina, especialmente naquelas que receberam concentração de 200mg/ml 

dessa substância (13). 

Para avaliar os efeitos sinérgicos da teobromina e certos compostos 

remineralizantes em diferentes concentrações, como o fluoreto de sódio e o 

hexahidrato de cloreto de estrôncio, pesquisadores utilizaram quatro combinações, a 

saber: a) flúor + estrôncio; b) flúor + teobromina; c) estrôncio + teobromina; d) flúor + 

estrôncio + teobromina. Os dentes foram submetidos a um teste de dureza, a seguir 

a lesão de cárie foi induzida com ácido lático e carbopol. Na sequência, os dentes 

foram submetidos a um processo de desmineralização com ácido acético e, 

finalmente, deu-se a fase de remineralização com saliva artificial e as combinações 

acima mencionadas. Isso feito, teste de dureza Knoop foi realizado para avaliar a 

porcentagem de recuperação da dureza inicial. Os autores concluiram que as 

combinações de teobromina não apresentaram melhores efeitos anticariogênicos que 
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o fluoreto ou o estrôncio, e que também apresentaram efeitos negativos contra a lesão 

da cárie(14). 

 

 

2.2.1.6 Toxicidade 
 

 

Não há evidências claras sobre a toxicidade da teobromina em seres 

humanos, e tampouco registros relativos a efeitos adversos que esse alcalóide possa 

causar na saúde bucal, razão pela qual os estudiosos consideram que essa 

substância não apresenta grandes riscos para a saúde em geral (69).  

Investigações voltadas aos efeitos fisiológicos das metilxantinas, que são 

mediadas principalmente pelos chamados receptores de adenosina, demonstram que 

alimentos ou fármacos industrializados formulados à base de cacau, quando em 

doses adequadas, não apresentam risco para a saúde humana (70). Ainda assim, há 

pesquisas que relatam efeitos adversos do cacau e de suas metilxantinas constituintes 

em humanos. Portanto, a teobromina, principal metilxantina desse fruto, deve ser 

considerada (69). 

Nessa perspectiva, verifica-se que a maioria das investigações aponta que o 

abuso de cacau ou de seus derivados pode causar dores de cabeça severas, 

transpiração e tremores, dentre outras alterações (69). 

Já no que concerne especificamente à teobromina, estudos mais remotos 

demonstram efeitos adversos em seres humanos - com episódios de náuseas ou 

anorexia - mas, ao contrário de outras metilxantinas, como aquelas presentes no chá 

ou no café, esse alcalóide não apresenta efeitos negativos ao sistema nervoso central 

porque seu tempo de vida no corpo cessa em até dez horas em virtude de sua 

eliminação na urina (69).  

O consumo de teobromina na proporção de 0,6 e 0,8% em dieta pulverizada 

comercial promoveu alterações tóxicas em ratos, que apresentaram perda de peso e 

alterações nos testículos e no timo (71). Entretanto, a constatação de que a cafeína a 

0,5% é menos tóxica é um indicativo de que o mesmo pode ocorrer com a teobromina, 

pois essas duas substâncias constituem-se em metilxantinas (72). 



38 

 

Outra investigação conduzida em ratos revelou que a teobromina incorporada 

a uma dieta rica em proteínas é mais tóxica do que quando incorporada a alimentos 

ricos em fibras, indicando que a aceleração metabólica diminui a toxicidade desse 

alcalóide. A toxicidade manifestada pelos animais incluiu alterações como atrofia 

testicular, a espermatogênese e oligo espermatogênese (73).  

Alguns estudos responsabilizam as metilxantinas – como a teofilina e a 

cafeína - por mortes acidentais decorrentes de sobredosagem, mas é importante notar 

que o uso terapêutico desses alcalóides é limitado em virtude de sua ação promotora 

de arritmias cardíacas e convulsões (74).  

Pesquisas realizadas mais recentemente apontam que alcaloides, como a 

teobromina ou a teofilina, contribuem com a vasodilatação e a broncodilatação, 

auxiliam no relaxamento muscular leve, e também podem ser usados para controlar 

distúrbios respiratórios como a asma. Tais constatações contradizem os estudos 

anteriormente elencados, que mencionam tão somente a ação tóxica dessas 

substâncias (75,76). 

Por outro lado, há relatos de que alcalóides como a teobromina ou a cafeína 

podem causar efeitos humorais no sistema nervoso central ou, em outros casos, 

aumentar a diurese. A teobromina pode até atuar como bioestimulante do sistema 

nervoso quando associada à cafeína, e pode promover respostas negativas se não 

for administrada adequadamente (77)(78). 

Entretanto, há que ressaltar que os possíveis efeitos tóxicos da teobromina 

em seres humanos seriam menos deletérios do que aqueles oriundos da cafeína ou 

da teofilina, que também são metilxantinas contidas no cacau. Poucos são os relatos 

de toxicidade da teobromina, possível razão pela qual organizações como a Food and 

Drug Administration (FDA – Administradora de Alimentos e Drogas) ou a World Anti-

Doping Agency (WADA – Agência Mundial Anti-Doping) não incluíram esse alcalóide 

na lista de elementos cujo consumo implica risco à saúde, sendo sua comercialização 

para ensaios clínicos em seres vivos realizada livremente. Ainda assim, não se pode 

ignorar os efeitos tóxicos dessa substância em animais, com ênfase aos mamíferos 

não humanos (70)(79)(80). 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar in vitro o efeito da adição de 1% de 

teobromina sobre as seguintes propriedades do cimento de ionômero de vidro 

convencional: cor, dureza, sorção, solubilidade, flexão biaxial, capacidade 

antimicrobiana e liberação de flúor. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

4.1 Delineamento experimental 
 

 

Um único fator de variação foi testado, perfazendo um total de dois grupos 

experimentais analisados por seis variáveis de resposta (Quadro 4.1). 

 

Quadro 4.1 - Grupos experimentais 

 

Fator de variação Adição de princípio ativo 
Sem adição  

Adição de 1% de Teobromina 

Unidades experimentais Discos de cimento de ionômero de vidro 

Variáveis resposta 

Ensaio de sorção e solubilidade (n total=10) 
Ensaio de microdureza (n total =20) 
Avaliação de cor por espectrofotometria (n total =20) 
Ensaio de resistência à flexão biaxial (n total =60) 
Quantificação da formação de biofilme por S. mutans. (n total 
=40) 
Avaliação da dosagem de Flúor (n total=10) 

 

 

4.2 Formulação do composto experimental 

 

 

Neste estudo, foi utilizado um cimento de ionômero de vidro convencional (GC 

Gold Fuji 9, GC Corp, Japão, Número do Lote 1701241) (44)  (Figura 4.1), para compor 

os espécimes do G1. Para obtenção dos espécimes do G2, o composto experimental 

foi obtido incorporando 1% - em peso - de Teobromina (Sigma Aldrich, Darmstadt, 

Alemanha) (Figura 4.2), ao pó do CIV, totalizando 0,05 gramas, aferido em balança 

analítica com precisão de 0,01mg (ATX 224, Shimadzu, Japão). Esta concentração foi 

determinada em estudo piloto, levando em consideração que as características de 

manipulação do material, com brilho de superfície ao final da manipulação, (Figura 
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4.3), estivessem presentes.  Assim, em todos os ensaios realizados, metade da 

amostra pertencia ao G1, enquanto a outra metade ao G2. 

 

Figura 4.1 – Cimento de Ionômero de Vidro convencional utilizado 

 

 

Figura 4.2 - Teobromina cristalina para adição ao CIV 
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Figura 4.3 - Brilho de superfície ao final da manipulação do CIV 

 

 

 

4.3 Montagem dos espécimes 

 

 

O material foi proporcionado conforme indicado para a elaboração de discos 

de trabalho 2 colheres medida do pó para 2 gotas de líquido, aglutinado gentilmente 

com espátula plástica por um período de até 30 segundos em temperatura de 23ºC 

(Figura 4.4).  Foram utilizadas matrizes circulares de três diferentes tamanhos 

(diâmetro X espessura, em milímetros), (Figura 4.5), a depender do ensaio que era 

realizado: bipartida de Teflon (8,6× 1,65) – para avaliação de dosagem de flúor; 

alumínio (12×1mm) - para ensaio de resistência à flexão biaxial e quantificação da 

formação de biofilme; e alumínio (15×1mm) – para os ensaios de microdureza, cor, 

sorção e solubilidade. 

  



44 

 

Figura 4.4 – CIV proporcionado para a fabricação de discos 

 

 

 

Figura 4.5 – Matrizes circulares: A - alumínio (12×1mm) - para ensaio de resistência à flexão biaxial e 
quantificação da formação de biofilme; B - alumínio (15×1mm) – para os ensaios de 
microdureza, cor, sorpção e solubilidade; C - bipartida de Teflon (8,6× 1,65) – para 
avaliação de dosagem de flúor 

 
 
 

A B C  
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Sobre uma placa de vidro polida foi colocada uma placa de acetato, sobre a 

qual foi posicionada a matriz de alumínio, (Figura 4.6). O CIV foi manipulado segundo 

as instruções do fabricante (Quadro 4.2) e inserido na matriz com o auxílio de uma 

seringa tipo centrix (Maquira, Maringá, Paraná, Brasil), com ligeiro excesso (Figura 

4.7). Sobre esse conjunto foi posicionada uma nova placa de acetato e sobre ela outra 

placa de vidro polida. O CIV foi mantido na matriz a 37oC, por 24 horas a contar do 

início da manipulação do material. Findo esse período, a matriz de alumínio foi 

removida e os discos acabados na sua periferia, com lixa de granulação 1000, (Figura 

4.8).  

Quadro 4.2 – Instruções de uso CIV Fuji IX 

 

 

Figura 4.6 – Placas de vidro e acetatos posicionados para montagem dos espécimes 
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Figura 4.7 – CIV inserido na matriz com o auxílio de uma seringa tipo centrix 

 

 

 

Figura 4.8 – Discos do CIV elaborados com as matrizes metálicas 

 

 

 

4.4 Ensaio de sorção e solubilidade  

 

 

O teste de sorção e solubilidade foi baseado na Norma ISO 4049.(81). Os 

espécimes (n total=10) foram colocados em um dissecador com sílica gel azul (Figura 

4.9), mantidos em estufa (marca Orion Fanen-Brasil) a 37oC por 22 horas. Em 

seguida, foram trocados para um outro dissecador a 23oC, no qual permaneceram por 

duas horas. A seguir, cada um dos espécimes foi pesado em balança analítica com 

precisão de 0,01mg (ATX 224, Shimadzu, Japão), com intervalo de 24 horas, até a 

obtenção de uma massa constante (m1). 
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Figura 4.9 – Discos do CIV mantidos em sílica gel 

 

 

 

Após a obtenção da (m1), o diâmetro e a espessura dos espécimes foram 

mensurados com um paquímetro digital (MPI/E-101, Mytutoyo, Tokyo, Japan). O 

diâmetro foi mensurado em quatro pontos equidistantes e a espessura no centro e em 

quatro pontos espaçados na circunferência do espécime. A partir das medidas de 

diâmetro e espessura, foram calculados a área do espécime em mm2, e o volume do 

espécime em mm3.  

Em seguida, os espécimes foram imersos, individual e verticalmente, em 

10mL de água destilada contida em tubos do ensaio, durante sete dias, em estufa 

(marca Orion Fanen-Brasil) a 37oC (Figura 4.10). Findo esse período, os espécimes 

foram lavados com água destilada e secos com jatos de ar por 15 segundos e, um 

minuto depois, pesados em balança analítica de precisão de 0,01mg (m2). 

Posteriormente, os espécimes foram submetidos ao mesmo processo de secagem 

descrito para obtenção da m1, até a obtenção de nova massa constante (m3).  
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Figura 4.10 – Discos do CIV imersos na agua destilada e estufa 

 

A sorção e a solubilidade (ug/mm
3

) foram obtidas com o auxílio das seguintes 

equações: 

𝑾𝒔𝒍 =
𝑚1 − 𝑚3

𝑉
 

 

𝑾𝒔𝒑 =
𝑚2 − 𝑚3

𝑉
 

 

Wsp  = Sorção 

Wsl = Solubilidade 

m2 = massa da amostra em microgramas, após a imersão em água por 

7 dias 

m3 = massa da amostra recondicionada, em microgramas 

m1 = massa condicionada em microgramas antes da imersão em água 

V = volume da amostra em mm3 

 

 

4.5 Ensaio de microdureza 

 

 

Vinte espécimes foram montados e armazenados por 24 horas em 

temperatura ambiente, em umidade relativa. Para leitura da microdureza Vickers 

foram realizadas cinco indentações (carga de 25g, por 30s) espaçadas por 100µm no 

microdurômetro (HMV-G series 21, Micro Vickers Hardness Tester, Shimadzu, Kyoto, 
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Japão) (Figura 4.11), com o auxílio de software HMV-G específico para o aparelho 

supracitado. As cinco indentações estavam dispostas como na (Figura 4.12). O valor 

de dureza final para cada espécime foi obtido pelo cálculo da média aritmética das 

cinco indentações de cada espécime. 

 

 

Figura 4.11 - Microdurômetro Hardness Tester, Shimadzu, Kyoto, Japão 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 - Representação esquemática das indentações nos espécimes 
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4.6 Avaliação de cor por espectrofotometria  

 

 

Nos mesmos vinte espécimes produzidos para o ensaio de microdureza, foi 

realizada a detecção da cor utilizando um espectrofotômetro (CM3700A, Konica 

Minolta, Tokio, Japão) (Figura 4.13), acoplado ao software especializado medidor de 

cor, de acordo com a norma ISO 7491 (82). A cor dos espécimes foi registrada com 

base no sistema colorimétrico CIE L*a*b*, no qual L* indica a luminosidade e a* e b* 

são as coordenadas cromáticas. Enquanto a* é coordenada vermelho / verde (+a 

indica vermelho e –a indica verde), b* é coordenada amarelo / azul (+b indica amarelo 

e –b indica azul). 

 

 

Figura 4.13 - Espectrofotômetro (CM3700A, Konica Minolta, Tokio, Japão) 

 

 

O software foi pré-calibrado em branco, tal como indicado pelo fabricante. O 

iluminador utilizado foi o D65, com ângulo de entrada de 45º e ângulo geométrico de 

observação de 2º. A cor foi obtida mediante a equação. 

𝚫𝐄 ∗ =  [ΔL ∗ 2 +  Δa ∗ 2 +  Δb ∗ 2 ]

2
 

onde: 

ΔL* = diferença em mais claro e escuro (+ = mais claro, - = mais escuro) 

Δa* = diferença em vermelho e verde (+ = mais vermelho, - = mais verde) 

Δb* = diferença em amarelo e azul (+ = mais amarelo, - = mais azul) 

ΔE* = diferença total de cor 
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4.7 Ensaio de resistência a flexão biaxial 

 

 

Para o ensaio de resistência flexural, os 60 espécimes foram armazenados na 

estufa (marca Orion Fanen-Brasil) a 37ºC, por 24 horas. Foi utilizada uma máquina de 

Ensaio Universal (EMIC, LINHA DL 2000) (Figura 4.14), onde foi acoplado o acessório 

específico para este ensaio, comandado pelo software Tesc. Foi aplicada uma carga 

em Newtons de 1000N e 5000N sobre os espécimes; o cálculo da flexão biaxial foi 

realizado com base na seguinte formula: 

σƒ =   ̶ 0,2387𝐹(𝑋 − 𝑌)

𝑤2
 

onde σƒ é a resistência à flexão biaxial, F é a carga no momento da fratura, 

w é a espessura do espécime e X e Y são determinados pelas seguintes 

equações:  

X= (1+v)1n(B/C)2+[(1̶ v)/2](B/C)2 

Y= (1+v)[1+1n(A/C)2]+(1̶ v)(A/C)2, 

 

 

onde v é o coeficiente de Poisson (0,3)(83), A é o raio do círculo formado pelas esferas 
de apoio (5) B é o raio da ponta do pistão (0,79) e C é o raio do espécime (12). 
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Figura 4.14 - Máquina de Ensaio Universal Instron (EMIC, LINHA DL 2000) 

 

 

 

4.8 Quantificação da formação de biofilme por S. mutans 

 

 

A metodologia adotada para a quantificação dos biofilmes de S. mutans foi 

baseada em (84) (85) (86), com algumas modificações. Os ensaios foram realizados em 

40 espécimes de CIV.  

Os biofilmes foram desenvolvidos sobre os espécimes, que foram inseridos 

em placas de microtitulação de 24 poços. As cepas de S. mutans (UA159) foram 

cultivadas em Tryptic Soy Agar (TSA, Difco) a 37°C, por 16 horas, em câmara à 

atmosfera de 5% de CO2. Após esse período, as colônias foram raspadas e 

transferidas para meio líquido Tryptic Soy Broth (TSB, Difco, Leeuwarden, Holanda) 

adequadas a DO600=0,3 verificada em espectrofotômetro (Biophotometer, Eppendorf, 

Hamburgo, Alemanha). Os tubos foram incubados novamente em câmara de CO2 nas 

mesmas condições descritas anteriormente por três horas.  
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Findo o período de incubação, as culturas foram centrifugadas a 5.000Xɡ 

durante 5 minutos e o sobrenadante ressuspenso em Biofilm Medium (BM) baseado 

no manuscrito de (87) acrescido de 1% de sacarose, como fonte de carboidratos e 

padronizadas na DO600=0,8 (cerca de 1x1010ufc/ml). Das suspensões padronizadas, 

alíquotas de 1ml foram depositadas em cada poço, em quintuplicata, durante três 

horas. Depois desse período, o meio foi substituído por TSB suplementado por 1% de 

sacarose por períodos de 24, 48, 72 e 96 horas, sendo o meio TSB trocado a cada 24 

horas.  

Para a avaliação da biomassa, o meio de cultura foi removido e a coloração 

do biofilme foi realizada com 500µl de safranina a 0,4% durante 15 minutos, em 

temperatura ambiente. As placas foram lavadas três vezes por imersão em água 

destilada. Em seguida, as descolorações dos biofilmes foram realizadas com 500µl de 

etanol a 95% por 15 minutos. Após esse período, cinco alíquotas de 50µl da solução 

de etanol de cada poço foram transferidas para placas de 96 poços e verificadas em 

leitor de Elisa (Microplate Reader Model 680, Biorad, Foster City, California, EUA) na 

absorbância de 490nm (A490). Desse modo, foram obtidas cinco leituras de cada poço 

experimental, totalizando quinze leituras para cada experimento.  

 
 
4.9 Avaliação da dosagem de Flúor 
 

 

Para a avaliação da dosagem de flúor, tomou-se por base as metodologias 

propostas por (88) (89) (90), com algumas modificações. Com a utilização de matrizes 

circulares bipartidas de Teflon (8,6 mm de diâmetro por 1,65mm de espessura) com 

um suporte de alumínio foram montados os espécimes, à temperatura ambiente 

(23±1,0°C e 50±5% de umidade relativa), de acordo com o padrão ISO 7489 e 

seguindo as instruções do fabricante.  

Sobre uma placa do vidro polida foi colocada uma placa de acetato, sobre a 

qual foi posicionada a matriz bipartida do teflon, acoplada ao suporte metálico. O CIV 

foi colocado na matriz, conforme descrito anteriormente, tendo sido adicionada uma 

peça de fio dental com parafina para poder suspender as amostras no meio a ser 

utilizado, (Figura 4.15). 
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Figura 4.15 - Matrizes bipartidas do teflon inseridas com CIV 

 

 

 

Após o processo de endurecimento do material, as amostras foram liberadas 

das matrizes e colocadas em uma estufa (marca Orion Fanen-Brasil) (37°C, 100% de 

umidade relativa) por período de 24 horas antes do início do experimento. 

Posteriormente, as amostras foram removidas da estufa e lavadas individualmente em 

1ml de água deionizada, (Figura 4.16). Realizado esse procedimento, os discos foram 

individualmente imersos em tubos estéreis para centrífuga de 5ml contendo 1ml de 

saliva artificial de armazenamento, (Figura 4.17). [Ca 1,5mM (CaCl2 0,1665g/l); PO4 

0,9mM (NaH2PO4 0,133g/l); KCl 150mM (KCl 11,184g/l); Tris buffer 20mM (2,4228g/l) 

e NaN3 0,02%]. O pH foi ajustado para 7,0 pela adição de HCl diluído, tendo sido 

preparado um litro de solução. 
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Figura 4.16 - Representação esquemática amostras lavadas individualmente em 1ml de água 
deionizada 

 

 

 

 

Figura 4.17 - Amostras imersas 1ml de saliva artificial 

 

 

Uma vez findo o processo de imersão dos espécimes no meio salivar, os tubos 

foram levados a um banho de agitação a 37 graus em agitador acoplado à incubadora 

(Nova Ética, Incubadora Modelo 430 RDB, São Paulo Brasil) (Figura 4.18) (Figura 

4.19). O meio de armazenamento foi removido a cada 24 horas, usando a mesma 

quantidade de 1ml. Ao final de 24 hs os espécimes eram lavados com 1ml de água 
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deionizada e inserido em um novo tubo contendo 1ml de saliva. Esse procedimento 

foi realizado durante 15 dias, totalizando 150 amostras de saliva imersas em ionômero 

e 10 amostras de saliva pura, que constituíam o grupo controle. 

 

 

Figura 4.18 - Agitador acoplado à incubadora (Nova Ética, Incubadora Modelo 430 RDB, São Paulo 
Brasil) 

 

 

 

 

Figura 4.19 - Representação esquemática espécimenes acoplados à incubadora 
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Na solução de armazenamento das amostras foi colocado 1ml de solução 

padrão TISAB em diferentes concentrações, com a finalidade de proceder às 

medições do flúor e obter uma curva da calibração. Para esse processo, utilizou-se 

um eletrodo seletivo para flúor (Mettler Toledo Modelo T50 perfectION Fuoride 

Combination) submetido a agitação magnética.  

 

 

4.10 Forma de análise dos resultados 
 

 

Todos os dados obtidos nos ensaios acima descritos foram quantitativos. 

Assim, cada um dos conjuntos de dados provenientes dos ensaios teve sua 

distribuição analisada individualmente. Sempre foi considerado apenas um fator de 

variação, a adição de 1% de teobromina.  

Os dados provenientes dos ensaios de sorpção e solubilidade, dureza, cor e 

resistência à flexão apresentaram distribuição normal e homogênea dos dados, tendo 

sido utilizada análise de variância (One way ANOVA) para detectar a diferença 

estatisticamente significante, admitindo-se 5% de nível de significância. Para a 

comparação entre os grupos experimentais adotou-se o teste de Tukey, com nível de 

significância de 5%.  

Para os conjuntos de dados provenientes dos ensaios de quantificação da 

formação de biofilme e de dosagem de flúor, foi utilizada ANOVA dois fatores, pois 

foram dados analisados ao longo do tempo para obtenção de curvas. Da mesma 

forma, os grupos experimentai foram comparados com o teste de Tukey, admitindo-

se 5% de nível de significância. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Ensaio de sorção 
 

 

Para avaliar o efeito da adição de teobromina ao cimento de ionômero de vidro 

sobre a sorção, as distribuições normais dos dados de sorção foram analisadas com 

o auxílio do teste de análise de variância (ANOVA um fator). Depois, para comparar 

os grupos experimentais entre si foi realizado o teste de Tukey, adotando-se 95% de 

nível de significância (p<0,05).  

A tabela 5.1 indica os valores resumo média, desvio-padrão, mínimo e máximo 

para apontar a variabilidade de sorção do cimento de ionômero de vidro puro (G1) e 

modificado com teobromina (G2). ANOVA não detectou diferença estatisticamente 

significante (p=0,99) entre os grupos testados. 

 

Tabela 5.1 – Média, desvio padrão valores mínimo e máximo dos grupos experimentais quando 
realizado ensaio de sorção, com valor (p=0,99) (µg/mm3). 

 

Grupos experimentais N Média ± Desvio Padrão Mínimo Máximo 

ST 5 0,13±0,01 A 0,10 0,16 

CT 5 0,13±0,03 A 0,10 0,16 

 

 

5.2 Ensaio de solubilidade 
 

 

Para avaliar o efeito da adição de teobromina ao cimento de ionômero de vidro 

sobre a solubilidade do material, a distribuição dos dados de solubilidade foi analisada 

com o auxílio do teste de análise de variância (ANOVA um fator). Posteriormente, para 

comparar os grupos experimentais entre si foi necessário o teste de Tukey, adotando-

se 5% de nível de significância (p<0,05).  
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A tabela 5.2 indica os valores resumo média, desvio-padrão, mínimo e máximo 

para apontar a variabilidade de solubilidade do cimento de ionômero de vidro sem 

teobromina (G1) e com teobromina (G2). O teste ANOVA evidenciou que não existe 

diferença estatisticamente significante (p=0,86) entre os grupos testados.  

 

Tabela 5.2 – Média, desvio padrão valores mínimo e máximo dos grupos experimentais quando 
realizado ensaio de solubilidade (p=0,86) (µg/mm3). 

 

Grupos experimentais N Média ± Desvio Padrão Mínimo Máximo 

ST 5 0,017±0,00 A 0,02 0,00 

CT 5 0,018±0,01 A 0,03 0,00 

 
 

 

5.3 Ensaio de microdureza 

 

 

A distribuição normal dos dados de microdureza, identificada pelo teste de 

Bonferroni, possibilitou a realização de teste de análise de variância (one-way 

ANOVA), considerando a adição de teobromina como fator de variação. O teste de 

Tukey, com nível de significância de 5%, foi utilizado para comparação entre os grupos 

experimentais. 

A tabela 5.3 mostra as medidas resumo média, desvio-padrão, valores mínimo 

e máximo, para apontar a variabilidade da microdureza dos grupos experimentais. O 

teste ANOVA revelou diferença estatisticamente significante entre os grupos (p=0,00). 

Para identificação das diferenças entre os grupos foram realizadas comparações 

múltiplas, e verificou-se aumento da microdureza do cimento de ionômero de vidro 

quando acrescido de 1% de teobromina (G2), em comparação ao G1.  
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Tabela 5.3 – Média, desvio padrão, valores mínimo e máximo dos grupos experimentais quando 
realizado ensaio de microdureza, (p=0,00). (kgf/mm2) 

 

Grupos experimentais N Média* ± Desvio Padrão Mínimo Máximo 

ST 10 35,3±3,9 A 31,89 38,77 

CT 10 60,9±6,1 B 57,53 64,40 

* Médias que não compartilham uma letra são significativamente diferentes  

 

 

5.4 Avaliação da cor 
 

 

A análise da distribuição dos dados relativos à cor revelou normalidade. Assim, 

foi aplicado o teste de análise de variância (um fator ANOVA) para avaliar o efeito da 

adição de teobromina ao cimento de ionômero de vidro. Posteriormente foi realizado 

o teste de Tukey para comparar os grupos experimentais (p<0,05).  

A tabela 5.4 indica os valores resumo média e desvio-padrão para apontar a 

variabilidade da cor do cimento de ionômero de vidro, modificado com teobromina ou 

não. As coordenadas de cor analisadas foram: *L (luminosidade), *a (coordenada 

vermelho – verde), *b (coordenada amarelo – azul), C (saturação), h (ângulo de 

coloração), lidas sobre fundo preto ou branco. Destaque-se que cada uma das 

coordenadas avaliadas foi objeto de análise estatística específica.  

Para as coordenadas *a fundo preto (p=0,65), *a fundo branco (p=0,97), C 

fundo preto (p=0,69), C fundo branco (p=0,78) e h fundo preto (p=0,31), h fundo 

branco (p=0,12), L fundo branco (p=0,19), *b fundo preto (p=0,66) não foram 

detectadas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos com e sem 

teobromina (Tabela 5.4). 

Contudo, para as coordenadas *L fundo preto (p=0,00) e *b fundo branco 

(p=0,04) foram detectadas diferenças estatisticamente significantes. Para a 

coordenada *L, quando o fundo era preto, o grupo cimento de ionômero de vidro com 

teobromina (G2) (78,6±0,5) apresentou maior luminosidade do que o do grupo sem 

teobromina (G1) (77,5±0,6). Na coordenada *b com fundo branco, G1(19,0±0,6) teve 

maiores valores do que G2(18,5±0,3). 
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A diferença em coordenadas absolutas de cor (ΔE) entre os cimentos de ionômero 

de vidro com e sem teobromina foi de 1,38±0,22. 

 

Tabela 5.4 – Média e desvio padrão dos grupos experimentais quando realizado ensaio de cor, 
(p=0,00); (p=0,04). referente a fundo preto e fundo branco respectivamente 

 

GRUPOS 
L A B 

P B P B P B 

ST 
77,5±0,6 

A 
85,1±0,9 

C 
1,3±0,2 

D 
4,7±0,6 

E 
10,6±0,7 

F 
19,0±0,6 

G 

CT 
78,6±0,5 

B 
85,5±0,3 

C 
1,3±0,1 

D 
4,7±0,2 

E 
10,5±0,3 

F 
18,5±0,3 

H 

Dados avaliados em colunas.  

Médias que não compartilham uma letra são significativamente diferentes 

 

 

5.5 Ensaio de resistência flexural 
 

 

Também os dados de resistência flexural, após a análise de sua distribuição, 

revelaram normalidade. Assim, foi aplicado o teste de análise de variância (ANOVA 

um fator) para avaliar o efeito da adição de teobromina ao cimento de ionômero de 

vidro sobre a resistência à flexão. Posteriormente, foi realizado o teste de Tukey para 

comparar os grupos experimentais entre si, adotando-se 5% de nível de significância 

(p<0,05).  

A tabela 5.5 indica os valores resumo média, desvio-padrão, mínimo e máximo 

para apontar a variabilidade da resistência flexural do cimento de ionômero de vidro, 

modificado com teobromina ou não. ANOVA detectou diferença estatisticamente 

significante (p=0,00) entre os grupos testados, com maior resistência para o grupo G1 

do que para o grupo G2. 
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Tabela 5.5 – Média, desvio padrão, valores mínimo e máximo dos grupos experimentais quando 
realizado ensaio de resistência flexural, (Mpa) (p=0,00) 

 

Grupos experimentais N Média ± Desvio Padrão Mínimo Máximo 

ST 30 54,34±4,76 A 43,70 61,62 

CT 30 47,40±4,96 B 36,36 57,47 

* Médias que não compartilham uma letra são significativamente diferentes  

  

 

 

5.6 Quantificação da formação de biofilme por S. mutans  
 

 

A distribuição normal dos dados de formação de biofilme por Streptococcus 

mutans, identificada pelo teste de Bonferroni, possibilitou a realização de teste de 

análise de variância (two-way ANOVA), considerando o tipo de CIV (sem teobromina 

[G1] e com teobromina [G2]) e o tempo de contato com inóculo bacteriano para 

formação de biofilme (24, 48, 72 e 96 horas) como fatores de variação. O teste de 

Tukey, com nível de significância de 5%, foi utilizado para a comparação entre os 

grupos experimentais. 

O teste ANOVA revelou diferença estatisticamente significante para o fator 

tempo de contato com inóculo bacteriano (p=0,00) e para o fator CIV modificado por 

teobromina (p=0,005). Contudo, a interação entre os fatores testados não foi 

estatisticamente significante (p=0,152).  

As comparações múltiplas revelaram menor quantidade de biofilme nos 

espécimes nos quais o CIV continha 1% de teobromina (G2). Adicionalmente, a menor 

quantidade de biomassa foi depositada após 24 horas, enquanto não pode ser 

detectada diferença estatisticamente significante entre os tempos 48 e 72 horas. A 

maior quantidade de biomassa foi depositada após 96 horas do contato dos 

espécimes com o inóculo bacteriano. 
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5.7 Avaliação da dosagem de flúor 
 

 

A distribuição normal dos dados, identificada pelo teste de Bonferroni, 

possibilitou a realização de teste de Análise de Variância (ANOVA dois fatores), 

considerando como fatores de variação a adição de teobromina (G1 – sem teobromina 

e G2 – com teobromina) e o tempo (1 a 15 dias). O teste de Tukey foi utilizado para 

comparação entre os grupos experimentais, adotando nível de significância de 5%. 

A ANOVA demonstrou diferença estatisticamente significante entre os grupos 

apenas para o fator tempo, em dias (p=0,00). Contudo, para o fator adição de 

teobromina (p=0,52) e a interação (p=0,28) não foram detectadas diferenças 

estatisticamente significantes.  

O gráfico 5.1 demonstra claramente a queda de concentração de flúor liberado 

com o mesmo padrão, independentemente de ser um CIV com ou sem teobromina. A 

concentração é fortemente influenciada pelo fator tempo, havendo uma redução 

drástica já na leitura do dia 2, que permanece caindo de forma significativa até o dia 

5. Deste dia em diante, até o dia 15, as concentrações permanecem estáveis. 
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Gráfico 5.1 – Concentração de flúor liberado em saliva artificial dos grupos experimentais (µg F/cm2) 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Em virtude dos efeitos antibacterianos decorrentes de sua capacidade de 

liberação de flúor, o CIV tem sido considerado um bom material terapêutico para uso 

dentário ao longo dos anos. Contudo, seu uso é restrito a indicações precisas, devido 

a algumas características menos favoráveis, tais como, baixa resistência aos esforços 

mastigatórios e menor resistência ao desgaste, além de pouca estética. A despeito 

das tentativas de solucionar essas propriedades limitantes, não houve resultados 

satisfatórios até a atualidade (23). 

Nessa perspectiva, o presente trabalho teve como objetivo de avaliar algumas 

propriedades do CIV - como microdureza, alteração de cor, flexão, sorção, 

solubilidade, capacidade antimicrobiana e liberação do flúor – mediante a adição de 

um princípio ativo. O princípio ativo utilizado é um alcalóide componente do cacau 

conhecido como teobromina, cuja aplicação já foi avaliada em outras áreas das 

ciências médicas, incluindo a odontologia, com resultados satisfatórios 

(58,65,66,67,68,14,13).  

No presente estudo, a incorporação de 1% de teobromina ao pó de ionômero 

de vidro (ISO 4049) não interferiu nas propriedades de sorção e solubilidade do CIV, 

pois não se constataram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 

estudados. Este pode ser considerado um resultado muito interessante. Se não há 

alteração na sorção do CIV modificado com teobromina, significa que o material 

permanece com a mesma capacidade de absorver líquidos que o material 

convencional. Em relação a solubilidade, quando diminuída, pode significar dissolução 

do material ao longo do tempo, comprometendo sua durabilidade. E quando 

aumentada pode comprometer suas propriedades de liberação de fluoretos.  

Autores que modificaram CIVs com 1% de própolis natural e 2% liofilizada 

verificaram que a incorporação dessa substância natural ao CIV produz maior sorção 

e, dependendo da condição, pode alterar a solubilidade do material (95), sendo este 

um resultado desfavorável, pois uma maior sorção causa enfraquecimento do 

material. Outros autores modificaram o CIV com partículas de sílica em três 

concentrações (0,06, 0,08 e 0,1% de peso) e observaram aumento na sorção de água 

e diminuição na solubilidade deste material modificado, havendo comprometimento 



68 

 

das propriedades do material (96). Por outro lado, estudos (38) revelaram maiores 

valores de sorção e menores valores de solubilidade para o CIV modificado por resina.  

Assim, uma vez que não houve alteração destas propriedades do material 

modificado, considera-se seu uso como seguro neste quesito.  

No que concerne à microdureza, há relato de diminuição considerável em 

amostras circulares de CIV previamente imersas em meio tampão e depois 

submetidas à análise de dureza Vickers com leituras de carga de 50 gramas por 20 

segundos em três endentações aleatórias, em comparação a um ionômero de 

fotoativação e uma resina (91). 

Já quando da adição de um composto ativo – prolina - ao ionômero 

convencional, verificou-se aumento significativo da dureza (92). Tal achado assemelha-

se àquilo que se observou neste estudo, no qual a adição de 1% (0,05 gramas) de 

teobromina ao CIV promoveu aumento significativo de dureza. 

Já a incorporação de N-vinylcaprolactama a ionômeros de vidro convencionais 

não apresentou aumento de dureza estatisticamente significativo entre os grupos 

experimental e controle (93). No entanto, é importante ressaltar que o princípio ativo 

utilizado na presente pesquisa – a teobromina - não tem relação com o N-

vinilprocalactama, o que dificulta a comparação entre os dois estudos. 

Contrariamente ao que se verificou nesta investigação, de aumento significativo 

da dureza do CIV depois de 24 horas da incorporação de teobromina, a adição de 

monômeros adesivos ou nanofillers ao CIV convencional e de fotoativação promoveu 

diminuição significativa da dureza 24 horas depois da preparação do espécime. E, a 

despeito do aumento moderado de dureza e da maior predisposição à resistência 

constatados entre a quarta e a oitava semanas, os autores não relatam significância 

estatística para tais achados (94). 

O aumento da dureza de um material odontológico pode lhe conferir aumento 

da sua resistência aos esforços mastigatórios. Assim, consideramos que a adição de 

teobromina ao CIV foi benéfica neste sentido. 

Na presente investigação, a incorporação de 1% de teobromina ao pó do 

cimento de ionômero de vidro convencional não alterou a cor do grupo CT em relação 

ao grupo ST. 
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Para verificar se a incorporação de clorexidina a 1,25 e 2,5% ao CIV altera a 

estabilidade da cor e a liberação de flúor às 24 horas, 7 e 30 dias, realizou-se um 

estudo em que 0,22 e 0,44 gramas de pó de diacetato de clorexidina foram 

adicionados a 0,15 gramas de CIV convencional e CIV modificado por resina. Os 

autores não observaram mudanças significativas na estabilidade da cor de ambos os 

CIV testados (97), estando este resultado de acordo com os observados nesta 

pesquisa. 

Não foram localizados na literatura outros estudos que alterassem a 

composição do CIV com outras substancias e avaliassem cor. Contudo, autores 

detectaram que CIVs convencionais podem ter sua cor afetada por diferentes 

enxaguatórios bucais (98) e bebidas de uso habitual (99) em estudos de imersão de 

espécimes, sendo este tipo de metodologia diferente da realizada neste trabalho.  

Neste trabalho foi utilizados duas cores de fundo para as leituras de cor, no que 

se refere a luminosidade houve diferença significante apenas entre os grupos ST e 

CT quando utilizado o fundo preto, contudo, este resultado não compromete a estética 

de restaurações que possam a vir ser confeccionadas com este material, já que o CIV 

convencional não é comumente utilizado em restaurações estéticas em dentes 

anteriores. 

Neste estudo, quando o ionômero de vidro foi adicionado de 1% de teobromina, 

observou-se diminuição da resistência à flexão biaxial. Contudo, como este material 

está mais indicado para restaurações provisórias, a alteração desta propriedade não 

chega a comprometer a tentativa de inovação ao adicionar a teobromina ao CIV.  

A fim de comparar a resistência e desgaste de três ionómeros de vidro 

convencionais, em comparação com um ionômero modificado com resina, os 

resultados verificaram que todos os cimentos tiveram um bom comportamento em 

relação à resistência biaxial quando foram imersos na solução neutra, no entanto, os 

ionômeros de vidro convencionais mostraram maior desgaste nos sucos cítricos, o 

oposto com o CIV modificado por resina que não foi afetado pelo desgaste, mas 

diminuiu em resistência.(100) 

Para estudar as propriedades mecânicas de três ionômeros de vidro 

convencionais e um ionômero reforçado com partículas de zinco, foram utilizadas 

amostras de discos que receberam uma fina camada de resina como revestimento de 
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superfície. O estudo revelou melhoria na flexão biaxial do ionômero modificado com 

zinco. No entanto, todos os ionômeros que foram revestidos com a resina de superfície 

obtiveram melhoria considerável na resistência à flexão (101). Desta forma, sugere-se 

que muito cuidado deve ser tomado quando da adição de princípios ativos, pois eles 

podem alterar a resistência à flexão biaxial do material, comprometendo seu 

desempenho em áreas de esforço mastigatório aumentado. 

Em relação à quantificação da formação de biofilme por S. mutans, as 

propriedades antibacterianas e fisicoquímicas de um CIV convencional foram 

analisadas, às quais 0,1% de epigalocatequina-3-galato (EGCG) foram adicionados 

como um grupo experimental e, como controle positivo, a clorexidina, em várias 

concentrações. A flexão de três pontos foi realizada seguindo os padrões ISO, a 

microdureza com três indentações e o flúor utilizando um teste cromatográfico. Os 

resultados determinaram que o EGCG a 1% incorporado no CIV melhorou as 

propriedades mecânicas e antibacterianas do ionômero sem influenciar a liberação de 

íons fluoreto (102).  

Resultado similar obtido no presente estudo em que, ao quantificar o biofilme 

formado em um período entre 24-96 horas, foi capaz de estabelecer uma diminuição 

considerável do biofilme nos discos de ionômeros que continham 1% de teobromina. 

A capacidade antibacteriana de 4 ionômeros de vidro convencionais no 

tratamento restaurador atraumático foi avaliada utilizando o teste de difusão de placa 

em agar e respeitando as características fisiológicas de cada microrganismo: S. 

Mutans, S. Sobrinus, Lactobacillus acidophilus e Actinomyces viscosus. Os resultados 

revelaram que todos os materiais estudados tinham atividade antibacteriana com 

melhor contribuição dos ionômeros convencionais (103). Resultado semelhante obtido 

nesta investigação em que o uso do ionômero convencional em uma cepa de S. 

Mutans revelou ter ação antibacteriana. 

No entanto, uma das propostas desta pesquisa foi melhorar o material, então, 

quando adicionado (teobromina 1%), foi encontrada uma melhor ação contra o 

microrganismo S. Mutans, uma vez que foi detectada uma menor quantidade de 

biofilme depositado sobre o espécime de CIV modificado. 
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A capacidade antibacteriana e as propriedades mecânicas (flexão e dureza 

superficial) de um ionômero de vidro convencional comparado com um ionômero de 

vidro modificado com resina foram avaliadas. Estes CIVs foram modificados de formas 

diferentes (controle, caseína, 5% de fluoreto de sódio, 0,12% de clorhexidina, 0,05% 

de cetilpiridínio). Os resultados permitiram estabelecer um melhor comportamento dos 

ionômeros modificados com 5% de fluoreto de sódio, uma vez que melhoraram suas 

propriedades mecânicas e houve também uma maior inibição no crescimento de S. 

Mutans (104). Como neste trabalho experimental que permitiu determinar uma melhor 

capacidade antimicrobiana ao S. Mutans quando o ionômero foi modificado com 1% 

de teobromina, sem produzir alterações significativas em suas propriedades 

mecânicas, mas melhorando algumas delas. 

Para determinar o efeito bacteriostático das sementes de cacau em S. mutans, 

realizou-se um estudo no qual foi utilizado extrato de cacau entre 0%, 0,01% acima 

17,5%, o teste revelou uma considerável inibição no crescimento e formação da cepa 

estudada na concentração de extrato de cacau de 12,5% (7). 

Neste estudo, no qual adicionou-se 1% de teobromina ao CIV observou-se 

diminuição no crescimento de S. mutans, que pode ter sido estimulada pelo CIV. Além 

disso, no estudo acima mencionado foi utilizado extrato de cacau que, além da 

teobromina, tem componentes como polifenóis e flavonóides, entre outros, que 

também podem estar relacionados à ação antibacteriana encontrada. 

Os benefícios dos componentes do cacau em odontologia são apontados em 

um artigo de revisão da literatura. De acordo com esse artigo, a teobromina, os 

polifenóis e os flavonóides têm ação antiglucosiltransferas e antibacteriana. Assim 

sendo, já estão disponíveis no mercado produtos baseados em Theobroma cacao, 

como pastas de dentes ou enxaguatórios bucais, cuja ação limita a adesão bacteriana 

à superfície do dente e, por consequência, diminui o crescimento bacteriano (105). 

Semelhante a este experimento em que o alcalóide foi adicionado ao CIV, é verificou-

se diminuição da quantidade de biofilme depositado. 

A capacidade antimicrobiana dos componentes do cacau, referem a ação 

antiglucosiltransferase contra bactérias cariogênicas, e especialmente a ação de 

polifenóis que reduzem a formação de biofilme e a produção de ácidos de S. mutans 

(55). Tais postulações encontram eco em experimentos realizados in vivo em saliva e 

hidroxiapatita, segundo os quais os ácidos gordurosos e outros elementos - como 
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catequinas, epicatequinas, alcalóides, flavonóides e polifenóis seriam responsáveis 

pela diminuição de certas cepas bacterianas (58). 

Assim, consideramos que a adição da teobromina ao CIV foi benéfica, pois 

reduziu a quantidade de biofilme depositado sobre os espécimes de CIV modificado. 

No que concerne à ação do flúor combinado com outras substâncias, foi 

realizada uma investigação na qual se avaliou a atuação de flúor, estrôncio e 

teobromina combinados entre si – (flúor + estrôncio; flúor + teobromina; teobromina + 

estrôncio; teobromina + fluoreto + estrôncio). De acordo com os resultados, as 

combinações de teobromina não apresentaram melhores efeitos anticariogênicos que 

o fluoreto ou o estrôncio (14). Na presente pesquisa, constatou-se que a adição de um 

alcalóide a compostos fluorados, como o ionômero de vidro, não altera a capacidade 

destes de liberar flúor, o que favoreceria uma ação anticariogênica. 

Para determinar a capacidade de liberação de flúor de CIV convencional e 

modificado com resina, foram utilizadas 30 amostras divididas em grupos 

homogêneos e analisadas em um eletrodo seletivo para fluoretos. Ao final, constatou-

se que ambos os ionômeros liberaram fluoreto, com pico mais alto nas primeiras 24 

horas e estabilização subsequente da curva de calibração (24). Nesta investigação, 

com o auxílio do mesmo processo, foi possível verificar que tanto o CIV puro quanto 

o CIV modificado com 1% de teobromina tinham a capacidade de liberar flúor. 

Outros dois estudos voltados ao acompanhamento do padrão de liberação de 

flúor de diferentes materiais de uso odontológico foram realizados, com base na 

norma ISO 7489 (90,106). 

No primeiro estudo, no qual foram utilizados um CIV convencional, um CIV 

modificado por resina, um compômero e uma resina composta, observou-se melhor 

comportamento do CIV convencional, seguido por aquele modificado por resina, e 

valores mais baixos para o compômero, enquanto a resina obteve valores menores 

para liberação do fluoretos (90). 

No segundo estudo, que contemplou um ionômero convencional, dois ionômeros 

modificados por resina e uma resina modificada por poliácidos, foram avaliadas a 

eliminação de flúor e a eliminação do íon de alumínio. A análise dos resultados revelou 

que o ionômero modificado por resina teve melhor comportamento na liberação dos 

íons de flúor e alumínio em relação aos outros materiais (106). 
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Já no presente estudo, que utilizou como base o mesmo padrão dos estudos 

acima mencionados, constatou-se que o ionômero modificado com 1% de teobromina 

manteve a mesma capacidade de liberação de flúor e não altera essa propriedade, 

que é fundamental para todos os ionômeros de vidro. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Com base nos resultados obtidos observou-se que a adição de teobromina ao 

CIV interfere de forma positiva em duas das propriedades testadas: aumenta a dureza 

do cimento e reduz a quantidade de biofilme formado sobre o material. 

Adicionalmente, a adição da teobromina não interfere na sorção e solubilidade; na cor 

do material; nem compromete a quantidade de flúor liberado pelo CIV para a saliva. 

Assim, podemos concluir que a adição de 1% de Teobromina ao cimento de ionômero 

de vidro pode ser considerada uma alternativa válida para melhorar o desempenho do 

CIV. 
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