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RESUMO 

 

O presente estudo objetivou avaliar a eficácia antibacteriana, o efeito sobre os parâmetros 

salivares e a aceitabilidade pelos usuários de dentifrícios à base de diferentes concentrações 

de óleos essenciais associados ao flúor. Foram selecionados um total de 60 adultos saudáveis 

de ambos os gêneros, com idades entre 18 e 45 anos, sem cárie ativa, acompanhantes de 

pacientes atendidos da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza (CE). Eles foram 

randomizados e  igualmente divididos em 5 grupos para escovar os dentes por 1 minuto, 

usando uma das seguintes formulações: 1% Lippia Sidoides Cham (LSO), 2%LSO, 1% 

Carvacrol + Timol (Car+Thy), 0,5%Car+Thy  e 1.000 ppm de fluoreto de sódio 

(CONTROLE). Todos os dentifrícios continham 1000 ppm de flúor. A coleta de saliva foi 

realizada antes e após a escovação com aplicação dos tratamentos, a fim de medir os níveis de 

fluxo salivar, pH, capacidade tampão e Streptoccoccus mutans (S. Mutans). Foi aplicado um 

questionário de satisfação (QS) após o término da escovação com o intuito de avaliar a grau 

de aceitabilidade dos pacientes aos diferentes dentifrícios frente aos vários efeitos colaterais 

que os mesmos pudessem provocar. Os dados foram tabulados para análise estatística e 

analisados no programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0, com 

nível de significância de 5% e intervalo de confiança de 95%. Comparações entre valores 

iniciais e finais dos parâmetros salivares das diferentes formulações demonstraram diferenças 

estatisticamente significativas para os seguintes parâmetros: Fluxo - 1%LSO (p=0.002), 2% 

LSO (p=0.045); pH - Controle (p=0.013), 1%LSO (p=0.006), 2%LSO (p=0.004), 

0,5%Car+Thy (p=0.013); Capacidade tampão - 1% LSO (p=0.015); ; 1% Car+Thy (p=0.019). 

A redução de S. mutans após escovação com os dentifrícios foi observada apenas nos grupos 

2%LSO (p= 0.013) e 1%Car+Thy (p=0.021). O QS demonstrou que houve uma associação 

estatisticamente significante entre o tipo de dentifrício e  a sensação de queimação (p=0.02). 

A sensação de queimação diferiu significativamente entre 1%LSO  e 1%Car+Thy (p=0,008); 

2%LSO e 1%Car+Thy (p=0,003). A percepção olfativa diferiu entre 1%LSO e 2%LSO 

(p=0.048). Os resultados sugerem que o uso de dentifrícios contendo Lippia sidoides Cham, 

carvacrol e timol em associação ao flúor promovem uma melhoria dos parâmetros salivares 

que protegem contra a cárie, através de um aumento do fluxo, pH e capacidade tampão. Esses 

dentifrícios apresentam sensação de queimação em diferentes níveis, mas demonstrou boa 

aceitabilidade por parte dos usuários. Finalmente, a ação antibacteriana foi observada somente 

com dentifrícios contendo 2% Lippia Sidoides Cham e 1% Carvacrol + Timol. Palavras-

chave:  Dentifrícios. Lippia sidoides Cham. Carvacrol. Timol. Parametros salivares. 



 

 

ABSTRACT 

 

The present work aimed to assess the antibacterial efficacy, effect on salivary parameters and 

side effects of dentifrices containing different concentrations of essential oils in association 

with sodium fluoride for future testing in a prospective study in pediatric patients. Sixty 

healthy adults, both sexes, aged 18-45 years, without active caries lesions joined the study. 

Subjects were randomly assigned to brush their teeth during one minute with one of 5 

dentifrices: 1%Lippia sidoides Cham (LSO), 2%LSO, 1% Carvacrol + Timol (Car+Thy), 

0,5%Car+Thy or 1000 ppm de fluoreto de sódio (Control).  All dentifrices contained 

1000ppm of fluoride. Saliva was collected before (I) and after (F) toothbrushing to measure 

flow rate, pH, buffer capacity and mutans streptoccocci (MS) levels in saliva. A questionnaire 

(SQ) was applied to evaluate patient satisfaction and side effects. A significant difference was 

observed between I and F flow-rates: 1%LSO (p=0.002), 2%LSO (p=0.045); pH: Control 

(p=0.013), 1%LSO (p=0.006), 2%LSO (p=0.004), 0,5%Car+Thy (p=0.013); and buffer 

capacity - 1%LSO (p=0.015); 1%Car+Thy (p=0.019). MS reduction after toothbrushing was 

only observed with 2%LSO (p= 0.013) e 1%Car+Thy (p=0.021). SQ demonstrated burning 

sensation as the most evident side-effect noted by patients, followed by odor perception and 

sense of cleanliness. Burning sensation showed significant differences between 1%LSO and 

1%Car+Thy (p=0.008); 2%LSO and 1%Car+Thy (p=0.003). Our results suggest that 

dentifrices containing LSO, Car and/or Thy in association with fluoride promote an increase 

in salivary flow rate, pH and buffer capacity, generating a reduction in MS at higher 

concentrations.  In spite of a greater burning sensation, 2%LSO and 1%Car+Thy showed the 

best outcome for future testing. Palavras-chave:  Dentifrice. Lippia sidoides Cham. 

Carvacrol. Thymol. Salivary parameter. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

1.1 ÓLEOS ESSENCIAIS  

 Os óleos essenciais, em sua definição, são líquidos oleosos aromáticos obtidos 

a partir de plantas (flores, brotos, sementes, folhas, galhos, cascas, ervas, madeira, frutas e 

raízes). Estima-se que mais de 3.000 tipos diferentes de óleos essenciais existam no mundo 

(BURT, 2004; LANGEVELD et al., 2014). A síntese e o acúmulo dos óleos essenciais estão 

geralmente associados à presença de estruturas secretoras especializadas e, segundo Svoboda 

e Greenaway (2003), essas estruturas são divididas em estruturas de secreção internas 

(cavidades e os canais secretores) e externas (tricomas glandulares). O conhecimento sobre a 

anatomia foliar de plantas medicinais é uma valiosa contribuição para a correta identificação 

das espécies estudadas, sendo estudos dessa natureza essenciais para o manejo e conservação 

das espécies nativas medicinais, além de levar à compreensão das relações dessas espécies 

com o ambiente (NASCIMENTO-SILVA; PAIVA, 2007). 

 Estes óleos essenciais vêm sendo muito estudados devido às suas propriedades 

antimicrobianas (LOBO et al., 2007), antivirais (SADDI et al., 2007), antifúngicas (CHAIEB 

et al., 2007), antiparasitárias (PANDEY et al., 2000), antitoxigênicas (JUGLAL et al., 2002), 

inseticidas (RAJKUMAR et al., 2007), antioxidantes (GACHKAR et al., 2007), 

anticancerígenas (RAVIZZA et al., 2008)  analgésicas e, finalmente, à atividade anti-

inflamatória pela redução da mieloperoxidase no tecido gengival (SOUSA et al., 2008; 

BOTELHO et al., 2016). Estudos também têm sido realizados avaliando o uso popular de 

Lippia sidoides Cham. para o tratamento de feridas, febre e                                

frente a diversos tipos de microrganismos, o que tem-se tornado uma alternativa de fonte 

potencial de substâncias biologicamente ativas (SILVA et al., 2015). As atividades dos óleos 

essenciais frente a diversos tipos de microrganismos, como deterioradores em            

                            evelam o potencial de determinados componentes destes óleos na 

ação antimicrobiana sobre tais microrganismos.                                             

                                                         et al., 2008). 

 De acordo com Sikkema, Bont e Poolman (1995), uma possível interação com 

a membrana celular e                                                         

hidrofobicidade dos solutos que estão em sua volta e da sua composição. Segundo Lambert et 

al. (2001), o coeficiente de partição do                                                     
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com diferen                             et al., 2014). Dados sobre a atividade 

antimicrobiana de extratos vegetais e fitofármacos, avaliada frente a microrganismos 

sensíveis e resistentes a antibióticos, bem como o possível efeito sinérgico da associação entre 

antibióticos e extratos de óleos essenciais, são relevantes, permitindo observar-se que estudos 

mais detalhados sobre o uso terapêutico das plantas devem ser intensificados 

(NASCIMENTO et al., 2000).  

                             (Verbenaceae) Lippia Sidoides Cham (LSO), 

conhecida popu              ―               ‖                                   região de 

Caatinga do Nordeste brasileiro (CAVALCANTI et al., 2010; RODRIGUES et al., 2009). É 

encontrada, principalmente, nos estados do Ceará e Rio Grande do Norte  e apresenta-se na 

forma de arbusto de tronco instável e propriedades odoríferas. Essa planta contém em sua 

composição um óleo essencial rico em Timol (Thy) e Carvacrol (Car), que apresenta 

propriedades antimicrobiana, antiinflamatória, fungicida, moluscicida e larvicida (COSTA et 

al., 2001; FONTENELLE et al., 2007). Para extração de LSO, as plantas são coletadas e logo 

em seguida os óleos essenciais de suas folhas são extraídos por hidrodestila                

utilizando-se um aparelho de Clevenger modificado. O LSO                        

                                -                  et al., 2014). Guimarães et al. (2014), 

avaliou os constituintes de LSO e observou que o mesmo apresentou seus principais 

constituintes nas proporções respectivas de 1,8-cineol (22,63 ± 0,40%) e Car (26,44 ± 0,65%), 

as superfícies foliculares de LSO apresentaram a presença de tricomas glandulares e não 

glandulares, compostos terapêuticos ou parte destes. Além de os constituintes desta espécie 

encontrarem-se armazenados nos tricomas glandulares, o Car, seu principal constituinte,  

apresentou atividades antibacterianas sobre bactérias fitopatogênicas gram-positivas e gram-

negativas (GUIMARÃES et al., 2014).  

 Nos últimos anos, o óleo  de LSO tem se tornado objeto de estudo de diversas 

pesquisas devido a suas propriedades terapêuticas utilizadas na medicina popular, tais como, 

ação antibacteriana, antifúngica, antiinflamatória e analgésica. Na área da medicina popular, 

tem sido utilizada nas formas de chá e óleo essencial graças a suas propriedades 

antimicrobianas e antiinflamatórias (RODRIGUES et al., 2009).  Sua folhagem de cânfora é 

indicada como agente antisséptico tópico para a superfície da pele e mucosa e também para 

infecções da garganta (LEMOS et al.,1990). A atividade fungicida também foi previamente 



 

 

13 

descrita (BOTELHO et al., 2007; LACOSTE et al., 1996; LEMOS 1990). Especificamente 

desenvolveu-se estudo visando avaliar a atividade do Thy frente a cepas de Candida albicans, 

Candida tropicalis e Candida krusei e efeito sinérgico quando associado a nistatina, 

constatando-se que o Thy tem um efeito fungicida contra as espécies de Candida e um efeito 

sinérgico quando combinado com nistatina (DE CASTRO,  et al., 2015).   

 A alta atividade apresentada pelo LSO     -                 Car em sua 

constituição, principalmente devido à                                                     

        Thy (LEMOS et al.,1990). A não seletividade apresentada por esse composto di     

                  -negativas e Gram-positivas colaboram com trabalhos de Bozin et al. 

                                                                            Origanum 

vulgare, Thymus vulgaris e Ocimun vulgare                                    -            

                      -negativas, como Pseudomonas aeroginosa, Escherichia coli        

                                                                                        

                o LSO, como as inseticidas, contra Tenebrio molitor (LIMA et al., 2011), 

sobre larvas de Aedes aegypti L. (CAVALCANTI et al.                                    

                       Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli 

(BERTINI et al.                                       nero Streptococcus e o fungo 

Candida albicans (BOTELHO et al., 2007). Durante a análise dos artigos (BACA 2002, 

2004; LOBO et al. 2014), o LSO ainda apresentou ação comprovada contra patógenos orais, 

tais como, Streptococos mutans (SM), Enterococos faecalis e Candida albicans, além de 

reduzir níveis de inflamação gengival, de alterar adesão do biofilme à estrutura dentária e de 

minimizar a excitabilidade neuronal levando à analgesia.  

 Estudos anteriores (LACOSTE et al., 1996; LEMOS et al., 1990; GIRÃO et 

al., 2003) indicaram que esses componentes dos óleos essenciais mostraram principalmente 

atividade antimicrobiana contra fungos e bactérias, incluindo 

espécies do gênero Streptococcus Mutans e redução da gengivite, da placa bacteriana e da 

análise histológica do infiltrado inflamatório. Tais estudos constataram a ação antimicrobiana 

dos componentes Car e Thy contra os microorganismos Streptococcus mutans e Candida 

albicans e que são de interesse para a área odontológica (LOBO et al., 2014; DE CASTRO et 

al., 2015). Evidências do óleo essencial de LSO sobre culturas de S. Mutans e Cymbopogon 

citratus e sua ampla atividade antimicrobiana (NOGUEIRA et al., 2007; ALMEIDA et al., 

2013)        m                                                                         
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analgésicas, quando usadas isoladamente, ou em associação, o que seria útil para prevenção e 

tratamento de doenças periodontais e de cárie dentária (CORDEIRO, 2006). 

1.1.1  OLÉOS ESSENCIAIS APLICADOS À ODONTOLOGIA 

 O uso de óleos essenciais vem sendo explorado no âmbito da Odontologia, 

com sucesso. Dentifrícios contendo LSO demonstraram boa aceitabilidade em pacientes 

pediátricos e eficácia na redução de Streptococcus do grupo mutans em saliva de crianças 

sadias, portadoras de cárie dentária (LOBO et al., 2009). Com o aumento da prevalência de 

resistência microbiana a antibióticos e antissépticos convencionais, a atenção volta-se agora 

para a utilização de compostos antimicrobianos naturais (COWAN, 1999). As propriedades 

antimicrobianas de óleos essenciais têm sido conhecidas durante muitos anos e têm sido 

utilizadas contra uma grande variedade de bactérias e fungos (FILOCHE et al., 2015). 

  Girão et al. (2003), observou o efeito de um enxaguatório bucal preparado com 

óleo essencial de LSO em cães com gengivite marginal e verificou comprovada melhora dos 

escores de placa bacteriana, cálculo, gengivite e infiltrado inflamatório. Baca et al. (2004), em 

estudo clínico, encontraram um verniz contendo clorexidina e Thy (1% cada) capaz de reduzir 

e prevenir, respectivamente, a cárie dentária em molares decíduos e permanentes. Tofiño-

Rivera et al. (2016), também encontraram resultados favoráveis à técnica de erradicação de 

biofilme de S. Mutans pelo uso de óleos essenciais e da citotoxicidade dos mesmos em estudo 

de variáveis concentrações, incluindo a LS. Dessa forma, enfatizaran e encorajaram novos 

estudos para estandardizar a produção e o uso em massa de óleos essenciais na odontologia 

garantindo vantagens econômicas ao tratamento e controle de cárie sobre os produtos 

industrializados oferecendo valores mais acessíveis aos usuários. 

 

1.2 FLÚOR 

  O flúor é descrito e reconhecido por promover a remineralização das 

lesões de cárie e inibir a desmineralização de superfícies dentárias sujeitas aos ácidos 

relacionados ao processo de cárie (WHITE et al., 1994). Dentifrícios com menores 

quantidades de flúor (cerca de 500ppm) estão disponíveis no mercado com o intuito de 

reduzir os riscos de fluorose dentária. Entretanto, esses dentifrícios, em crianças com 

atividade de lesão de cárie, mostraram-se menos efetivos que os dentifrícios com 1100ppm de 

flúor no controle da progressão dessas lesões cariosas (LIMA e CURY, 2001). Marinho, et al. 



 

 

15 

(2003) encontraram melhora de 14% na prevenção de cárie na escovação de duas vezes versus 

uma vez ao dia. 

 LIMA, MARTINS E PAIVA (2005) em estudo prévio que visava  avaliar os 

dentifrícios convencionais e infantis quanto à sua apresentação comercial, observaram que: 

existe uma grande oferta de marcas de dentifrícios junto a uma extensa variação de preços; a 

grande maioria dos dentifrícios presentes no mercado brasileiro contém flúor, combinado de 

forma adequada ao abrasivo; falta uma padronização das instruções presentes na embalagem, 

sendo pouco enfáticas e pouco chamativas; notou-se também uma ausência de instruções nas 

embalagens para casos de intoxicação com flúor; os dentifrícios fluoretados, principalmente 

os infantis, utilizam estratégias publicitárias para atrair as crianças e estimular o consumo, e 

tais estratégias superam os recursos educativos. O orifício de 8 mm, cores, embalagens 

modernas, sabores e personagens infantis evidenciam a publicidade atrelada aos dentifrícios 

para estimular o consumo de tais produtos. Apontou-se que deveria haver mais rigor no seu 

controle publicitário para atrair as crianças. 

 Relatos devido à falta de real clareza das informações sobre composição e 

indicação clínica nas embalagens dos dentifrícios, e do marketing forte das empresas, no 

sentido de aliciar a adesão do consumidor a determinados produtos, resultam na falta de 

conhecimento e de informação, por parte dos consumidores e dos profissionais, gerando 

dificuldades em identificar o dentifrício mais indicado para cada situação clínica (MARTINS 

et al., 2012).  

 Para controlar o biofilme dentário e prevenir cárie, a escovação e o uso do fio 

dental continuam sendo os métodos mais eficazes (LÖE, 2000); aliadas ao uso de substâncias 

fluoretadas (BRATTHALL, 1996), enxaguante bucal com clorexidina, fenóis e amônia 

quaternária derivados (TWETMAN, 2004). No entanto, essas substâncias produzem efeitos 

secundários como a fluorose dentária (JHA et al., 2011), cromatismo e disgeusia 

(Clorexidina) (ERIKSEN et al., 1985; MARINONE e SAVOLDI, 2000), sensação de 

queimação (amônia quaternária compostos e fenóis), lesões ulcerativas (hexedetina) (ENRILE 

DE ROJAS E SANTOS-ALEMANY, 2005; BASCONES E MORANTES, 2006), e efeitos 

erosivos no esmalte (fenóis) (BASCONES E MORANTES, 2006). Pesquisa demonstrou que 

o acréscimo de substâncias de surfactante dentário como dodecil sulfato de sódio (SDS) ou 

cocamidopropil betaína (CAPB) aos dentifrícios fluoretados, levou a uma maior 

remineralização nas lesões de cárie. Os cremes dentais CAPB indicaram uma remineralização 
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significativamente maior do que os cremes dentais com SDS, e podem ser sugeridos para 

pacientes com alto risco de cárie (ALMOHEFER et al., 2018).  

 Nesse sentido, é necessário ampliar a pesquisa capazes de identificar novas 

substâncias que permitam o controle do biofilme dentário, detenham ausência de possíveis 

efeitos adversos na mucosa bucal, modulem a relação entre o tecido subjacente ao epitélio e 

ao meio que lava sua livre superfície, já que a mesma representa uma barreira contra danos 

mecânicos (CHIEGO, 2007), evitem dessecação da mucosa oral (NEWMAN, 2003), e 

participem da resposta imune (GÓMEZ E CAMPOS, 2006). As medidas existentes de 

prevenção e tratamento não são totalmente eficazes e geram efeitos adversos, razão pela qual 

é necessário buscar estratégias complementares e pesquisas contínuas com óleos essenciais 

(TOFIÑO-RIVERA et al., 2016). 

 

1.3 CÁRIE EM SUA AMPLA VISÃO 

 

A cárie dentária é uma alteração fisiológica dos minerais do tecido dentário e dos 

fluidos em torno deste tecido, onde um amplo grupo de determinantes biológicos, 

socioeconômicos e culturais interagem (FEJERSKOV, 2004), sendo expressa clinicamente 

como resultado de um acúmulo de múlti                                                   

que são desencadeados ao longo do tempo, como resultado do metabolismo bacteriano como 

da espécie Streptococcus mutans, principalmente, na superfície dentária (GONZÁLES et al., 

2013). Esses eventos de desmineralização que geram lesões cariosas são causados por um 

biofilme dentário influenciado por carboidratos da dieta e pela ação dos componentes 

salivares. Podemos então dizer que a cárie dentária ocorre principalmente pela interação de 

três fatores primordiais: hospedeiro, dieta e microbiota (PAES et al., 2006). 

 Na sua fase inicial, a cárie dentária necessita da presença do biofilme 

acumulado sobre a superfície dentária para o seu desenvolvimento. Alguns dos grupos de 

bactérias diretamente implicados nesse processo são os Streptococcus (que incluem as 

espécies Streptococcus mutans e Streptococcus sobrinus) e os Lactobacillus (MELO et al., 

2006). Essa espécie bacteriana, Streptococcus mutans, é destaque por ser o principal agente 

associado à cárie dentária, devido ao seu caráter acidogênico, propriedades acidúricas que 

permitem a adaptação e a sobrevivência ambiental de mudanças como as que ocorrem na boca 
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(LOESCHE, 1986). Os Streptococcus mutans, são cocos Gram positivos, anaeróbios 

facultativos, acidogênic                                                                   

última caraterística permite uma vantagem competitiva destas bactérias em situações de baixo 

pH, relativamente a outras bactérias que não se encontram associa                          

dentária. Quanto aos Lactobacillus, estes desempenham um papel importante na progressão 

da cárie e não na sua etiologia. São bastonetes Gram positivos e anaeróbios facultativos. 

Desse modo, os Lactobacillus parecem ser invasores secundários, estando associados ao 

desenvolvimento da cárie dentária sob circunstâncias específicas, como o consumo frequente 

e alto de sacarose (LEITE et al., 2006). Dependendo da ação destes agentes patológicos ou de 

proteção, e do balanço da ação dinâmica da saliva, desencadeiam-se                         

                                                                                            

o balanço final direcionar-se para a desmineralização (WSRO, 2011; SELWITZ et al., 2007). 

O controle mecânico do biofilme bacteriano ainda                                   

prevenção das doenças bucais, pois promove redução significativa do biofilme dental, com 

consequente diminuição dos sinais clínicos da inflamação gengival (CURY, 2002).   

 Levando-se, ainda, em consideração a multifatoriedade da cárie dentária, a 

avaliação individual do risco à doença é um dado de extrema importância no planejamento 

terapêutico e preventivo do indivíduo e da população. Esse dado viabiliza uma melhor 

distribuição dos gastos, permitindo o uso de medidas específicas às necessidade do paciente 

em substituição a métodos de prevenção em massa, que muitas vezes levam ao uso 

desnecessário de ações preventivas (KÖNIG, 1971). 

 

1.4  SALIVA   

A saliva é um fluido de origem glandular formada principalmente por água, 

matéria orgânica e inorgânica, além de bactérias residentes na cavidade oral, resíduos de 

células epiteliais descamadas e restos alimentares. Dentre os materiais orgânicos, destacam-se 

glicoproteínas, enzimas digestivas, glicose, ureia e dentre os inorgânicos, íons cálcio, fosfato, 

bicarbonato, fluoreto, sódio e potássio, por exemplo (ERTHAL SCHÜTZEMBERGER et al, 

2007). A saliva possui variadas propriedades biológicas e físico-químicas, dentre elas, a 

lubrificação dos tecidos duros e moles da cavidade bucal, a facilitação da mastigação, 

formação do bolo alimentar e a deglutição; diluição das substâncias introduzidas na boca e 

subsequente remoção; saturação de íons cálcio e fosfato inorgânico em relação ao dente, 
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possibilitando interferência no processo de desmineralização e remineralização dos dentes e, 

além de seu efeito antibacteriano destacam-se também o fluxo salivar, a neutralização do pH e 

sua capacidade tampão (MANDEL, 1987; EDGAR, 1992). 

As análises da função salivar em relação ao fluxo e à capacidade tampão são de 

extrema importância, pois, com frequência, apresentam correlação com a atividade de cárie 

(BENEDETTO, 2002). A composição da saliva varia de acordo com a natureza da 

estimulação, parâmetro do fluxo, composição do plasma e período do dia no qual foi feito a 

coleta, sendo este último fator relacionado ao ritmo circadiano (CHIAPPIN et al., 2007). Suas 

funções em relação ao fluxo salivar e à composição molecular são bem específicas e descritas 

como: capacidade tamponante, ação mecânica de limpeza, caráter antibacteriano e ação 

mineralizadora (DOWD, 1999; TARABAY et al., 1997; LENANDER-LUMIKARI e 

LOIMARANTA. 2000).  
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2. PROPOSIÇÃO 

 

Os objetivos do presente trabalho foram: 

 

2.1 Objetivo Geral  

Avaliar e comparar a ação contra Streptococcus mutans; os  parâmetros salivares 

de fluxo, pH e capacidade tampão em adultos após escovação com diferentes dentifrícios à 

base de óleos essenciais, em diferentes concentrações. 

 

2.2  Objetivos Específicos (JUNTAR VERIFICAR E COMPARAR) 

 Verificar e comparar as diferenças existentes entre os níveis de fluxo salivar, 

capacidade tampão e pH após escovação com dentifrícios contendo óleos 

essenciais com diferentes formulações nos momentos inicial (antes) e final (após) 

a escovação; 

 Verificar as diferenças existentes entre os níveis de S. mutans após escovação com 

dentifrícios nos momentos inicial (antes) e final (após) a escovação e comparar as 

diferenças existentes entre os níveis de S. mutans de diferentes grupos de 

dentifrícios contendo diferentes formulações de óleos essenciais; 

 Avaliar a grau de satisfação e efeitos adversos relatados pelos pacientes que 

fizerem uso destes dentifrícios a partir das variáveis: sabor, sensação de limpeza 

oral, facilidade de utilização, percepção olfativa, e presença de sintomas como 

náuseas, sensação de queimação e alteração do paladar. 
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3. CAPÍTULOS 

 

Esta tese está baseada no Artigo 46 do Regimento Interno do Programa de Pós-

graduação em Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que regulamenta o formato 

alternativo para dissertações de Mestrado e teses de Doutorado e permite a inserção de artigos 

científicos de autoria ou co-autoria do candidato. Por se tratar de pesquisas envolvendo seres 

humanos, ou partes deles, os projetos de pesquisas destes trabalhos foram submetidos à 

apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, tendo sido 

aprovados (Anexos A). Assim sendo, esta tese é composta de dois capítulos contendo artigos 

publicados, submetidos para publicar o em revistas científicas ou em fase de redação, 

conforme descrito abaixo: 

 

3.1 Capítulo 1 

 

―Eficácia de dentifrícios com diferentes concentrações de óleos essenciais de Lippia sidoides 

Cham,  Carvacrol e Timol na redução de Streptococcus mutans em saliva.‖ 

 

Autores: Rebeca B. V. Marinho, Francisco Cásar M.C. Filho, Cibele B.S. de Carvalho, Said 

G.C Fonseca, Ana Lalessa P. De Oliveira, Rômulo R. Regis, Thyciana R. Ribeiro, Cristiane 

S. R. Fonteles. 

 

          3.2 Capítulo 2  

 

―Avaliação dos parâmetros salivares de fluxo, pH e capacidade tampão e quanto à satisfação 

dos pacientes que fizeram uso de dentifrícios contendo Lippia ou Carvacrol em associação ao 

Timol‖ 

 

Autores: Rebeca B. V. Marinho, Francisco Cásar M.C. Filho, Cibele B.S. de Carvalho, Said 

G.C Fonseca, Mariana G. Coutinho, Juliana X. Damacesno, Thyciana R. Ribeiro, Cristiane S. 

R. Fonteles. 

 

 

Este artigo seguiu normas de publicação do periódico: Phytomedicine  (ISSN 0944-7113). 



 

 

21 

3.1 CAPÍTULO 1 

 

   

―                         com diferentes concentrações de óleos essenciais de Lippia Sidoides 

Cham,  Carvacrol e Timol na redução de Streptococcus mutans           ‖ 
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RESUMO 

 

Óleos essenciais de muitas plantas foram previamente testados no tratamento de 

doenças orais e outras infecções. Foi realizado estudo randomizado, duplo-cego, que 

objetivou avaliar a eficácia da ação antimicrobiana em adultos em diferentes dentifrícios à 

base de óleos essenciais de Lippia Sidoides Cham (LSO) em diferentes concentrações 

associados ao flúor. Para isto, foram selecionados 60 adultos saudáveis que utilizaram por 1 

minuto uma das 5 formulações de dentifrícios seguintes: Lippia Sidoides Cham (LSO) 1%, 

2% LSO, Carvacrol (Car) 1% + Timol (Thy) 1%, 0,5% Car+Thy e 1000 ppm de fluoreto de 

sódio (CONTROLE). Antes e após a aplicação dos tratamentos, foi realizada uma coleta de 

saliva estimulada a fim de mensurar os níveis de S. mutans salivares. Os dados foram 

tabulados e analisados utilizando o software Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), versão 20.0, com nível de significância de 5% e intervalo de confiança de 95%. 

Comparando as formulações de dentifrícios, não foi observada nenhuma diferença 

significante do número de S. mutans em saliva nos momentos inicial (antes) (p=0.852) e final 

(após) (p=0.963) de escovação. Os grupos de dentifrícios em seus momentos inicial (antes) e 

final (após) não apresentaram diferença significativa no n
0
 de S. mutans antes e após a 

escovação para os grupos controle (p=0.530), 1% LSO (p=0.131), 0,5% Car+Thy (p=0.239), 

exceto os grupos 2% LSO (p= 0.013) e 1% Car+Thy (p=0.021) que apresentaram uma 

redução estatisticamente significativa do n
0
 de S. mutans com o uso destes dentifrícios nos 

momentos inicial (antes) e final (após). O percentual (%) de redução da contagem do número
 

de S. mutans e as formulações de dentifrícios (p=0,666) não apresentaram resultado 

estatisticamente significante. Concluiu-se que a adição de óleos essenciais como lippia e seus 

componentes, em particular o timol e o carvacrol, reduz em número a presença de S. mutans 

significativamente, fator importante para a prevenção da cárie, atuando sinergicamente com o 

flúor nas formulações de dentifrícios para a remoção químico/mecânica de placa durante a 

escovação dos dentes.  

Palavras-chave:  Dentifrícios. Lippia. Carvacrol. Timol. Cárie dentária. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A placa dentária é o principal fator de iniciação e progressão de doenças bucais 

(Sbordone, 2003). Portanto, é impresendível evitar o seu acúmulo  nos dentes e superfície 

gengival adjacente. A recomendação padrão para a manutenção da higiene bucal diária inclui 

escovação dentária e limpeza interdental (Choo e Delac, 2001). A escovação dentária com um 

dentifrício contendo agentes anti-placa e limpeza interdental por meio do uso de fio dental 

tem comprovado eficácia para controlar a placa, gengivite e a presença de cárie dentária 

(Claydon, 2008). Na sua fase                                                                  

                                                                                            

                                                       Streptococcus                 

       s S. mutans e S. sobrinus) e os Lactobacillos (Guo e Shi, 2013). Os Streptococcus 

mutans            gram positivos, an                                                        

                                                                                      

                                                                                            

                                                           (Melo et al., 2006). Sabendo que o 

atraso na colonização por S. mutans leva a uma menor prevalência de cárie (Köhler e 

Andréen, 2012), logo podemos propor que a identificação de uma substância que elimine ou 

reduza substancialmente a colonização por bactérias cariogênicas teria um forte impacto no 

desenvolvimento da cárie (Banas e Drake, 2018). 

Os óleos essenciais vêm sendo muito estudados devido às suas propriedades, 

principalmente, antimicrobianas (Lobo et al. 2014), antifúngicas (Chaieb et al., 2007), 

antitoxigênicas (Juglal et al., 2002), antioxidantes (Gachkar et al., 2007), analgésicas, anti-

inflamatórias (Sousa et al., 2008) e anticancerígenas (Ravizza et al., 2008). O efeito da 

atividade antimicrobiana dos óleos essenciais tem sido atribuído principalmente a compostos 

fenólicos, tais como os isômeros carvacrol e timol (Lobo et al., 2014). O carvacrol é obtido a 

partir do orégano e do tomilho (50-86%) (Belda-Galbis et al., 2014), um arbusto do Nordeste 

             h           ―   crim-        ‖, que também apresenta uma pequena 

quantidade de carvacrol (7-16%) (Fontenelle et al., 2007). 

 Em 2007b, Botelho et al. publicaram os resultados de testes clínicos com formulações 

(enxaguatório bucal) contendo LSO, e reportaram uma redução da placa bacteriana e da 

consequente inflamação gengival nos voluntários que usaram tais formulações. Estes 

resultados levaram este grupo de pesquisadores (Botelho et al., 2009)  a testar o bochecho 



 

 

24 

fluoretado contendo LSO como uma possível ação de baixo custo na prevenção de cárie. A 

avaliação do enxaguatório à base de LSO, frente à clorexidina, permitiu aos autores 

encontrarem ausência de diferenças significativas entre os dois grupos na redução do índice 

de placa, sangramento gengival e contagem de S. mutans. Considerando a comprovada ação 

antibacteriana contra S. mutans, e seu papel na medicina popular no Nordeste brasileiro, o 

presente  trabalho teve como objetivo avaliar a ação antimicrobiana de diferentes dentifrícios 

à base de óleos essenciais de LSO em diferentes concentrações associados ao flúor em 

adultos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Considerações éticas 

Este presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo 

Seres Humanos da Universidade Federal do Ceará, seguindo todos os preceitos da Resolução 

196/96 (protocolo nº 1.615.755). Após a aprovação pelo Comitê de Ética, foi entregue aos 

volu                     ―T        C                                ‖        ce A), 

todos os voluntários selecionados aleatoriamente foram informados sobre a natureza do 

estudo e assinaram o termo, em conformidade com as Diretrizes e Normas Regulamentadoras 

do Conselho Nacional de Saúde (Resolução nº 466/12), no qual foram explanados os 

objetivos, metodologia, bem como riscos e benefícios relacionados. Ressalta-se que foi 

respeitado o sigilo dos pacientes.  

 

População e amostra  

 Baseado no estudo de Filoche et al. (2005) que observaram que a adição de 

clorexidina ao MIC (1.0±0.3) apresentou maior atividade antimicrobiana contra S. mutans que 

o MIC apenas (2.1±0.7), estimou-se  necessário avaliar 12 pacientes por grupo de estudo a 

fim de obter uma amostra que represente com 90% de poder e 95% de confiança a hipótese 

nula deste trabalho (Média ± DP, teste t de Student). Considerando-se um total de 60 

pacientes, a amostra mínima necessária para que a pesquisa fosse representativa, levou-se em 

consideração 12 voluntários em cada grupo, devido à possibilidade de haver perda de 

pacientes durante o estudo. 
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 A população deste estudo, então, consistiu de 60 adultos saudáveis de ambos os 

sexos, na faixa etária entre 18 e 45 anos de idade, com tratamento concluído, recrutados 

dentre os pais e/ou acompanhantes das crianças em atendimento na Clínica de 

Odontopediatria, e de pacientes aguardando atendimento nas Clínicas de Urgência e Integrada 

da Universidade Federal do Ceará (UFC, Fortaleza Brasil). 

 

Recrutamento 

O recrutamento foi realizado por demanda espontânea, consistindo de 

acompanhantes de pacientes já cadastrados para atendimento nas Clínicas Odontológicas  da 

UFC, sendo, portanto, essa considerada uma amostra de conveniência. Foi selecionada a 

mesma quantidade de indivíduos para compor o grupo controle. Foram incluídos no estudo 

adultos que se enquadraram nos seguintes critérios: (1) saudáveis; (2) ambos os sexos; (3) 

faixa etária entre 18 e 45 anos de idade; (4) sem cárie ativa; (5) ausência de antibioticoterapia 

no período de coleta do material; e (6)  termo de consentimento assinado pelo participante 

autorizando a realização do exame e dos procedimentos terapêuticos envolvidos. O estudo 

foirealizado entre agosto de 2017 e julho de 2018 e nenhum participante do estudo foi 

excluído ou retirado. 

 

Anamnese e exame clínico  

Após a devida assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, os 

voluntários foram submetidos a uma anamnese, onde obtiveram informações concernentes ao 

seu estado geral de saúde. Neste momento foram avaliados parâmetros de saúde geral e 

realizado exame clínico odontológico (Apêndice B) que pudessem de alguma forma 

identificar algo que pudesse influenciar o padrão salivar do voluntário, ou que requeressem 

um encaminhamento médico específico por parte do pesquisador. 

 

Análise fitoquímica 

 A composição química de LSO obtido foi determinada no Departamento de Química 

da UFC, por meio de Cromatografia Gasosa/ Espectroscopia de Massa (CG/MS) com 

instrumento Hewlett – Packard 5971 CG/MS (Avondale, PA, USA), equipado com uma 
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coluna capilar de sílica fundida de dimetilpolisiloxano DB-1 (30mmx 0,25 mm de espessura 

do filme) e carregado com gás Hélio com um fluxo de 1μ /  n e temperatura programada de 

50
0 

-150
0 
C na velocidade de 2,5

0 
C/min e 150

0 
a 250

0   
na velocidade de 25

0 
C/min + 15 min a 

250
0
C. Ambos injetor e detector foram mantidos a 260

0 
C. A caracterização do óleo de Lippia 

sidoides Cham utilizada no presente estudo encontra-se descrita na tabela A. 

 

Aplicação dos tratamentos 

Um total de 60 indivíduos foi sorteado através de uma tabela de números 

aleatórios e distribuído a qualquer um dos cinco grupos dos diferentes dentifrícios (n-

12/grupo). Realizou-se escovação dentária supervisionada durante um período de 1 min: (1)  

Lippia sidoides Cham 1% (1%LSO) + 1000 ppm de fluoreto de sódio; (2)  Lippia sidoides 

Cham 2% (2%LSO) + 1000 ppm de fluoreto de sódio; (3) Carvacrol 1% e Timol 1% 

(1%Car+Thy) + 1000 ppm de fluoreto de sódio; (4) Carvacrol 0,5% e Timol 0,5% (0,5 

%Car+Thy) + 1000 ppm de fluoreto de sódio; e (5) 1000 ppm de fluoreto de sódio (Controle) 

(Figura A). Todos os dentifrícios foram formulados pelo Laboratório de Ciências 

Farmacêuticas da UFC, Fortaleza (CE), manipulados seguindo um mesmo padrão, obtendo-se 

semelhança em cor, odor, textura e sabor. Por se tratar de um estudo duplo-cego, o 

coordenador do estudo, examinadores e adultos voluntários não tiveram conhecimento de qual 

dentifrício estava sendo aplicado. Os tratamentos foram aplicados na Clínica de 

Odontopediatria da UFC, Fortaleza (CE), sob a supervisão do pesquisador principal do estudo 

e com a assistência de um estudante de graduação. A primeira coleta de saliva foi realizada 

antes da aplicação do tratamento, e em seguida todos os participantes receberam escovas 

dentais macias com cabeça  tamanho n
0 

25, e foram instruídos quanto às práticas de higiene 

oral. Após instruídos, os voluntários procederam à escovação dentária com o dentifrício 

designado para o grupo ao qual pertencia, sob a supervisão do pesquisador responsável, 

durante 1 minuto. Ao término da escovação, uma segunda coleta de saliva foi realizada para 

análise microbiológica (Figura A).  

 

Coleta de saliva 

As amostras de saliva total foram coletadas entre 8:00 e 10:00 horas da manhã, 

após um mínimo de duas horas de jejum. Foi requerido aos voluntários que os procedimentos 
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rotineiros de higienização da cavidade oral não fossem realizados no dia da coleta. Para a 

realização da coleta, os voluntários mascaram por um minuto uma porção de parafina 

[         ― ‖
®
, Bemis Company, Inc., Califórnia, EUA] presa a um longo pedaço de fio 

dental para evitar a deglutição do material, segundo descrito por Fonteles et al. (2009). Após 

esse período, a parafina foi retirada da boca do adulto e descartada. A saliva foi coletada por 

meio de uma pipeta plástica descartável tipo Pasteur. O armazenamento da saliva coletada 

ocorreu em tubos Eppendorf
®
 e essas amostras foram mantidas e transportadas sob gelo até a 

análise imediatamente  realizada em laboratório. 

 

Análise microbiológica 

Um volume de 0,1 mL de cada amostra de saliva foi retirado assepticamente e 

transferido para um tubo Eppendorf
®
 estéril contendo 0,9 mL de solução salina, 

estabelecendo diluições de 1:10 e 1:100. Um volume correspondente de 25 µL da diluição foi 

colocado em cada uma das três partes da placa petri contendo ágar Mitis Salivarius-

Bacitracina (MSB) a fim de se obter um resultado em triplicata. As placas foram então 

incubadas a 37°C, durante 48 horas, sob condições microaerófilas. As colônias 

representativas com características morfológicas da S. Mutans foram contabilizadas viáveis 

através da técnica de pontos (Tofiño-Rivera et al. 2016), isoladas e bioquimicamente 

confirmadas utilizando os testes de Gram e peroxidase. As contagens bacterianas foram 

expressas como unidades formadoras de colônias por mililitros (UFC/mL) de saliva. 

 

Análise estatística 

Inicialmente, os dados foram tabulados em tabela do software Microsoft Excel
® 

versão 2016. Os dados foram submetidos à análise estatística, sendo utilizado, para esse fim, o 

software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0, ambiente Mac OS 

Sierra
®
. As variáveis quantitativas e contínuas foram inicialmente analisadas pelo teste de 

Shapiro Wilk, de modo a verificar a normalidade da distribuição. Para a estatística descritiva, 

calculou-se média, desvio padrão, mediana e valores mínimos e máximos.  

Comparações entre os momentos antes (inicial) e após (final)  de escovação com 

cada dentifrício foram feitas mediante aplicação do teste de Wilcoxon Signed Rank para 

amostras pareadas. As comparações entre os diversos grupos de dentifrícios para a contagem 
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de S. mutans inicial, contagem de S. mutans final, percentual de redução dos níveis de S. 

mutans, foram realizados por meio do teste de Kruskal-Wallis para amostras independentes. 

Foram considerados significativos os resultados de p<0,05. Para efeito de cálculo do 

percentual de redução de contagem de S. mutans: 

 

% Red =  Contagem inicial – Contagem final   X 100 

Contagem inicial 

 

RESULTADOS 

 

A amostra final do estudo foi composta por 60 pacientes (20 homens; 40 

mulheres; 26,026,47 anos de idade). Segue detalhes da análise descritiva na tabela B. A 

comparação dos níveis de S. mutans em saliva entre os grupos de dentifrícios testados, nos 

momentos inicial (antes) e final (após) da escovação, não demonstrou diferença 

estatisticamente significantiva (inicial, p=0.852; final, p=0.963). Ademais, o percentual de 

redução (%Red) da contagem de S. mutans calculado para todas as formulações de 

dentrifícios não diferiu entre os grupos (p=0,666) (Figura B). 

Ao se comparar individualmente os grupos de dentifrícios não foi observada 

diferença significativa dos níves de S. mutans antes e após a escovação para os grupos 

controle (p=0.530), 1%LSO (p=0.131) e 0,5% Car+Thy (p=0.239). Contudo, os grupos 2% 

LSO (p= 0.013) e 1% Car+Thy (p=0.021) apresentaram uma redução estatisticamente 

significativa nas concentrações de S. mutans em saliva após o uso dos respectivos dentifrícios 

(Tabela C). 

 

DISCUSSÃO 

 

O presente estudo foi delineado como primeira fase para teste clínico de 

dentifrícios, com o intuito de escolher a concentração de óleo essencial adicionado a este tipo 

de formulação com maior eficácia na redução S. mutans em saliva, tendo em vista ser este um 
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importante indicador de risco de cárie, especialmente na clínica odontopediátrica (Guo e Shi, 

2013). Para tanto, foram comparados dentifrícios contendo uma associação de fluoreto de 

sódio a diferentes concentrações de óleos essenciais, incluindo LSO, Car+Thy, além de uma 

pasta dentária controle contendo apenas fluoreto de sódio. A associação do fluoreto de sódio 

teve por finalidade reduzir o risco de surgimento de lesões de cárie, tendo em vista serem os 

níveis de S. mutans em saliva um importante indicador de risco de cárie, especialmente na 

clínica odontopediátrica (Guo e Shi, 2013). Foi estabelecido como desfecho principal deste 

ensaio clínico, a eficácia destes dentifrícios na redução de S. mutans em saliva. 

Previamente, Lobo et al. (2011) testaram formulações de LSO a base de gel 

(0,8%, 1%, 1,2% e 1,4%) e enxaguatório oral (0,6%, 0,8%, 1% e 1,2%)  buscando identificar 

qual seria a melhor formulação e concentrações para teste em população pediátrica. Na 

ocasião, foi demonstrado o sucesso e boa aceitabilidade das formulações de gel a 1,4% e 

enxaguatório oral a 0,8%. A evolução deste trabalho culminou em 2014 com a publicação por 

Lobo et al. (2014) de um ensaio clínico randomizado testando a eficácia anti-S. mutans do 

LSO nas formulações dentifrício 1,4%, gel 1,4%, enxaguatório oral 0,8%, frente à 

clorexidina, nas formulações gel 1% e enxaguatório 0.12%. Dentre as formulações testadas, o 

dentifrício contendo LSO demonstrou a maior eficácia na redução prolongada de S. mutans 

em saliva, justificando a escolha desta formulação para teste no presente trabalho. As 

concentrações de LSO (1%, 2%) e Car+Thy (0,5%, 1%) usadas para teste também tiveram 

por base os resultados reportados por Lobo et al (2011; 2014) para concentrações 

aproximadas às testadas no presente estudo.  

Uma significante redução entre as contagens de S. mutans iniciais e finais foram 

observadas nos grupos 2%LSO e 1% Car+Thy, muito embora tenha havido ausência de 

diferença entre os níveis pós-escovação (finais) e os percentuais de redução de S. mutans dos 

vários grupos testados.  De forma semelhante, Lobo et al. (2011) não observaram diferenças 

significativas nos níveis de S. mutans entre os vários grupos testados, nas formulação 

enxaguatório oral e gel, mas observaram diferenças significativas dos níveis de S. mutans 

mensurados antes e após o uso de enxaguatório oral nas doses de 0,6% e 1%. Vale ressaltar 

que ao contrário desses resultados, no presente trabalho, o uso do dentifrício contendo 1% 

LSO não gerou uma redução significativa na contagem de S. mutans. Rosell et al. (2004) em 

estudo in vitro avaliaram a atividade antimicrobiana de 9 dentífricos contra S. mutans em 

indivíduos com níveis salivares elevados destas bactérias. Os autores observaram redução na 

contagem de S. mutans em todas as diferentes formulações. O presente estudo também 

demonstrou que em todas as diferentes formulações de óleos essenciais, os níveis erradicação 
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desse microorganismo foram semelhante ao grupo controle e/ou apresentaram diminuição dos 

mesmos após o uso na escovação, sugerindo-se que as combinações de ingredientes naturais 

podem ajudar a maximizar o desempenho de dentifrícios contra a principal bactéria que causa 

cárie dentária, o  S. Mutans.  

A associação Car+Thy foi escolhida para teste por serem estes os principais 

componentes do LSO, sendo isômeros com comprovada ação sinérgica na industria 

alimentícia (Moon and Rhee, 2016). De modo interessante, Botelho et al. (2007a) em estudo 

in vitro haviam demonstrado maior eficácia dos compostos principais do LSO, timol e 

carvacrol, comparado ao óleo essencial da planta. Seria esperado, portanto, que a associação 

desses dois isômeros demonstrasse superioridade clínica na redução de S. mutans, contudo o 

presente trabalho não confirmou superioridade na redução de S. mutans dos grupos de 

dentifrícios contendo Car+Thy quando comparados aos grupos contendo somente LSO. A 

concentração de 1% Car+Thy demonstrou atividade antibacteriana clara ao se comparar os 

níveis de S. mutans pré- e pós-escovação, mas essa eficácia não foi observada para o grupo 

Car+Thy na concentração de 0,5%, confirmando os resultados de Lobo et al. (2011) que 

também não demonstraram a superioridade da mistura Car/Thy comparada a formulações de 

LSO.  

Apesar da comprovada eficácia in vitro do LSO contra S. mutans (Botelho et al. 

2007a; Tofiño et al. 2016), até a presente data poucos trabalhos testaram clinicamente a 

eficiência clínica do LSO contra estas bactérias cariogênicas (Botelho et al. 2007b; Botelho et 

al., 2009; Lobo et al. 2011, 2014; Rodrigues et al. 2013). Estudos prospectivos testando as 

melhores formulações identificadas são necessários. Os resultados do presente trabalho 

demonstraram que dentre as formulações testadas, os dentifrícios contendo 1% Car+Thy e 2% 

LSO apresentaram os melhores resultados clínicos na redução de S. mutans em saliva após 

escovação dentária durante 1 minuto.    
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Tabela A. Caracterização dos componentes do óleo de Lippia sidoides Cham utilizado no 

estudo. 

Tabela B. Estatística descritiva (médiadesvio padrão da média, MDPM; mediana – 

mínimo-máximo, Med – Min-Max) das variáveis contagem de Streptococcus mutans inicial,  

contagem de Streptococcus mutans final e percentual (%) de redução do número desse 

microrganismo em saliva coletada de 60 pacientes (n=12/grupo) antes e após a escovação 

com dentifrícios contendo somente 1000ppm de fluoreto de sódio (Controle), óleo essencial 

de Lippia sidoides Cham 1% (1% LSO) e 2% (2% LSO), associação de Carvacrol e Timol 1% 

(1% Car+Thy) e 0,5% (0,5% Car+Thy). 

Tabela C. Contagem de S. Mutans em seus momentos antes (inicial) versus após (final) de 

cada dentifrício contendo somente 1.000ppm de fluoreto de sódio (Controle), óleo essencial 

de Lippia sidoides Cham 1% (1% LSO) e 2% (2% LSO), associação de Carvacrol e Timol 1% 

(1% Car+Thy) e 0,5% (0,5% Car+Thy). 

Figura A. Fluxograma do desenho metodológico utilizado na presente pesquisa. 

 

Figura B. Referente ao percentual de redução da contagem de S. mutans, entre diferentes 

formulações de dentifrícios contendo somente 1000ppm de fluoreto de sódio (Controle), óleo 

essencial de Lippia sidoides Cham 1% (1% LSO) e 2% (2% LSO), associação de Carvacrol e 

Timol 1% (1% Car+Thy) e 0,5% (0,5% Car+Thy) nos momentos antes (inicial) e após (final). 

(a) Contagem I referente ao percentual de redução da contagem de S. mutans entre as 

diferentes formulações de dentifrícios de óleos essenciais e controle no momento da contagem 

antes (inicial) e (b) Contagem_F referente ao percentual de redução da contagem de S. mutans 

entre as diferentes formulações de dentifrícios de óleos essenciais e controle no momento da 

contagem após (final). Foram considerados significativos resultados com valor de p<0,05. 
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Tabela A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela B. 
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Tabela C. 

 

*Valores significantes para p<0,05. 

Figura A. 
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Figura B. 

 

3.2 CAPÍTULO 2 
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 A identificação de uma substância antimicrobiana de ação específica no controle de 

placa bacteriana e influencia positiva nos parâmetros salivares seria um método adjuvante, de 

grande valor e, principalmente,  com a vantagem de ser na forma de dentifrício atuando nos 

regimes de prevenção e tratamento da doença. O estudo realizado objetivou avaliar os 

parâmetros salivares (fluxo, pH e capacidade tampão) e a aceitabilidade pelos usuários de 

diferentes dentifrícios à base de óleos essenciais em diferentes concentrações. Participaram da 

amostra 60 adultos saudáveis (18 – 45 anos), ambos os sexos, sem cárie ativa, atendidos na 

Universidade Federal do Ceará. Os participantes selecionados foram randomizados em 5 

grupos, usando uma das formulações: Lippia sidoides Cham (LS) 1%, 2%LS, Carvacrol (Car) 

1% + Timol (Thy) 1%, 0,5% Car+Thy e 1000 ppm de fluoreto de sódio (CONTROLE). 

Todas as formulações testadas continham flúor. Realizou-se coleta prévia ao uso dos 

dentrifícios. Após a escovação, nova coleta de saliva foi realiza e foi aplicado um questionário 

de satisfação (QS), com respostas variando de 0 – 5, sendo 0 a resposta de menor impacto e 5 

a de maior impacto para as variáveis sabor, sintomas, náuseas, sensação de limpeza oral, 

facilidade de uso, percepção olfativa, sensação de queimação, alteração do paladar. 

Comparações entre valores iniciais e finais dos parâmetros salivares das diferentes 

formulações de dentifrícios demonstrou diferenças estatisticamente significativas para o 

aumento dos seguintes parâmetros: Fluxo – Controle (p=0,011), 1% LSO (p=0,002), 2% LSO 

(p=0,045); pH - Controle (p=0,013), 1%LSO (p=0,006), 2%LSO (p=0,004), 0,5%Car+Thy 

(p=0,013); Capacidade tampão - 1% LSO (p=0,015); ; 1% Car+Thy (p=0.019). Comparando 

QS, observou-se diferença significativa na facilidade de utilização entre o CONTROLE e 1% 

C+T (p=0,046), na sensação de queimação entre CONTROLE e 1%Car+Thy (p<0,001), 

CONTROLE e 0,5%Car+Thy (p=0,04). Entre 1%LSO e 2%LSO houve diferença na 

percepção olfativa (p= 0,048). Comparando QS entre 1%Car+Thy e 1%LSO; 1% Car+Thy e 

2%LSO, também houve diferença significativa na sensação de queimação (p=0,008; p=0,003) 

e facilidade de utilização (p=0,025; p=0,046), respectivamente. Dentifrícios à base de óleos 

essenciais apresentaram boa aceitabilidade, melhoram a expressão dos parâmetros salivares, 

mas expressaram intensa sensação de queimação em algumas formulações. Palavras-chave: 

Dentifrícios. Lippia. Carvacrol. Timol. Cárie dentária. 
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Nos últimos anos, o potencial promissor das substâncias naturais contra os 

microrganismos cariogênicos e sua aplicação no desenvolvimento de produtos preventivos e 

terapêuticos tem sido explorado. Os óleos essenciais são líquidos oleosos aromáticos naturais 

obtidos a partir de plantas (flores, brotos, sementes, folhas, galhos, cascas, ervas, madeira, 

frutas e raízes). Estima-se que mais de 3000 tipos diferentes de óleos essenciais existam no 

mundo (Burt, 2004; Langeveld et al. 2014). 

A Lippia sidoides Cham é uma planta originária do Nordeste brasileiro, da família 

verbenaceae                  h           ―               ‖  tem sido utilizada nas formas 

de óleo essencial devido as suas propriedades fungicidas, moluscicida, larvicida, 

antiinflamatórias e antimicrobianas, por exemplo, por seus efeitos de alterações na 

permeabilidade e integridade das membranas celulares bacterianas (Rodrigues et al. 2009).  

Essa planta tem como principais componentes o timol e o carvacrol que já apresentaram ação 

antimicrobiana contra Streptococcus mutans e Candida albicans, microorganismos de 

interesse para a área odontológica (Lobo et al. 2014). 

As análises da função salivar em relação ao fluxo e capacidade tampão são de 

extrema importância, pois, com frequência apresentam correlação com a atividade de cárie 

(Benedetto, 2002). A composição da saliva varia de acordo com o fluxo, natureza da 

estimulação, duração, composição do plasma e período do dia no qual foi feita a coleta ritmo 

circadiano (Chiappin, 2007). Suas funções em relação ao fluxo salivar e à composição 

molecular são bem específicas: capacidade tamponante, ação mecânica de limpeza, caráter 

antibacteriano e ação mineralizadora (Dowd, 1999; Lenander-Lumikari e Loimaranta, 2000).  

A utilização de produtos fitote                                na clínica 

odontológica, mostrando-se como uma alternativa interessante, que contribui para melhorar o 

acesso da população aos cuidados com a prevenção à cárie dentária e tratamento desta 

doença. A identificação de uma substância antimicrobiana de ação específica no controle do 

biofilme dentário e das bactérias envolvidas na iniciação e desenvolvimento do processo 

carioso seria, portanto, um método adjuvante, de grande valor nos regimes de prevenção e 

tratamento da cárie (Lemos et al. 1990). Portanto, o objetivo do presente estudo foi avaliar os 

parâmetros salivares de fluxo, pH e capacidade tampão em adultos após escovação com 

diferentes concentrações de dentifrícios contendo óleo essencial de Lippia Sidoides Cham 
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(LSO), ou associações de carvacrol e timol (Car+Thy), aliados ao flúor, e avaliar os efeitos 

adversos e grau de satisfação dos pacientes após uso desses dentifrícios. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Considerações éticas 

O presente estudo obteve aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal do Ceará, seguindo todos os preceitos da 

resolução 196/96 (protocolo nº 1.615.755). Após a aprovação pelo Comitê de Ética, foi 

                                      ―T        C                                ‖ 

(Apêndice A), e todos os voluntários selecionados aleatoriamente foram informados sobre a 

natureza do estudo e assinaram o termo, em conformidade com as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras do Conselho Nacional de Saúde (Resolução nº 466/12), no qual foram 

explanados os objetivos, metodologia, bem como riscos e benefícios. Ressalta-se que 

respeitado o sigilo dos pacientes  

 

População e amostra 

 Baseado no estudo de Filoche et al. (2005) que observou que a adição de clorexidina 

ao MIC (1.0±0.3) apresentou maior atividade antimicrobiana para S. mutans que o MIC 

apenas (2.1±0.7), estimou-se  necessário avaliar 12 pacientes por grupo de estudo a fim de 

obter uma amostra que represente com 90% de poder e 95% de confiança a hipótese nula 

deste trabalho (Média ± DP, teste t de Student). Considerando-se um total de 60 pacientes, a 

amostra mínima necessária para que a pesquisa fosse representativa, levando-se em 

consideração 12 voluntários em cada grupo, devido à possibilidade de haver perda de 

pacientes durante o estudo. 

  A população deste estudo, então, consistiu-se de 60 adultos saudáveis de ambos os 

sexos, na faixa etária entre 18 e 45 anos de idade, em tratamento ou com tratamento 

concluído, recrutados dentre os pais e/ou acompanhantes das crianças em atendimento na 

Clínica de Odontopediatria, e de pacientes aguardando atendimento nas Clínicas de Urgência 

e Integrada da Universidade Federal do Ceará (UFC, Fortaleza Brasil). 
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Recrutamento 

O recrutamento foi realizado por demanda espontânea, consistindo de 

acompanhantes de pacientes já cadastrados para atendimento nas Clínicas Odontológicas  da 

UFC, sendo, portanto, essa amostra considerada uma amostra de conveniência. Foi 

selecionada a mesma quantidade de indivíduos para compor o grupo controle. Foram 

incluídos no estudo adultos que se enquadraram nos seguintes critérios: (1) saudáveis; (2) 

ambos os sexos; (3) faixa etária entre 18 e 45 anos de idade; (4) sem cária ativa; (5) ausência 

de antibioticoterapia no período de coleta do material; e (6) termo de consentimento assinado 

pelo participante autorizando a realização do exame e dos procedimentos terapêuticos 

envolvidos. O estudo foi realizado entre agosto de 2017 e julho de 2018 e nenhum 

participante do estudo foi excluído ou retirado. 

 

Anamnese e exame clínico  

Após a devida assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, os 

voluntários foram submetidos a uma anamnese, onde foram obtidas informações concernentes 

ao seu estado geral de saúde. Neste momento, foram avaliados parâmetros de saúde geral e 

avaliação clínica (Apêndice B) que pudessem identificar de algo que pudesse influenciar o 

padrão salivar do voluntário, ou que requeressem um encaminhamento médico específico por 

parte do pesquisador. 

 

Análise fitoquímica 

 A composição química do óleo essencial de Lippia sidoides Cham obtido foi 

determinada no Departamento de Química da UFC , por meio de Cromatografia Gasosa/ 

Espectroscopia de Massa (CG/MS) com instrumento Hewlett – Packard 5971 CG/MS 

(Avondale, PA, USA), equipado com uma coluna capilar de sílica fundida de 

dimetilpolisiloxano DB-1 (30mmx 0,25 mm de espessura do filme) e carregado com gás 

                       μ /                                  
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detector foram mantidos a 260
0 

C. A caracterização do óleo de Lippia utilizada no presente 

estudo encontra-se descrita na tabela A.  

 

Aplicação dos tratamentos 

Os participantes foram distribuídos aleatoriamente a qualquer um dos cinco 

grupos de diferentes dentifrícios, os quais foram utilizados para escovação dentária 

supervisionada por um período de 1 min: (1)  Lippia 1% (1% LSO) + 1.000 ppm de fluoreto 

de sódio; (2)  Lippia 2% (2% LSO) + 1.000 ppm de fluoreto de sódio; (3) Carvacrol 1% e 

Timol 1% (1% Car+Thy)  + 1.000 ppm de fluoreto de sódio; (4) Carvacrol 0,5% e Lippia 

0,5% (0,5% Car+Thy)+ 1.000 ppm de fluoreto de sódio; e (5) 1.000ppm de fluoreto de sódio 

(controle). Todos os dentifrícios foram formulados pelo Laboratório de Ciências 

Farmacêuticas da UFC, Fortaleza (CE), manipulados seguindo o mesmo padrão, na forma de 

dentifrício, oriundos de uma mesma fonte, obtendo-se semelhança em cor, odor, textura e 

sabor. Por se tratar de um estudo duplo-cego, o coordenador do estudo, examinadores e 

adultos voluntários não tiveram conhecimento de qual dentifrício estava sendo aplicado. Os 

tratamentos foram aplicados na Clínica de Odontopediatria da UFC, Fortaleza (CE), sob a 

supervisão do pesquisador principal do estudo e com a assistência de um estudante de 

graduação. A primeira coleta de saliva foi realizada antes da aplicação do tratamento, e em 

seguida todos os participantes receberam escovas dentais, e foram instruídos quanto às 

práticas de higiene oral. Após instruídos, os voluntários procederam à escovação dentária com 

o dentifrício designado para o grupo ao qual pertencia, sob a supervisão do pesquisador 

responsável, durante 1 minuto. Ao término da escovação, uma segunda coleta de saliva foi 

realizada para avaliar parâmetros salivares e logo em seguida foi respondido um questionário 

de satisfação também aplicado pelo pesquisador principal (Figura A e B). 

 

Questionário de Satisfação  

O questionário de satisfação (QS) foi criado para ser aplicado no presente estudo e 

passou por validação prévia com 20 crianças que utilizaram uma pasta apenas com flúor 

(1000ppm) em sua formulação após orientação de higiene oral supervisionada, e, então, 

responderam ao questionário. Após análise das respostas da validação do questionários, 
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modificou-se apenas a forma mais coloquial da linguagem de fazer as perguntas sobre a 

avaliação da pasta. 

  Ao questionário de satisfação ser aplicado, solicitava-se dos participantes que os 

mesmos classificassem os dentifrícios testados segundo os seguintes quesitos: sabor, presença 

de sintomas como náuseas, sensação de limpeza oral, facilidade de utilização, percepção 

olfativa sensação de queimação e alteração do paladar. Cada item resposta, considerado como 

ranking de respostas, foi classificado por meio de escores de 1 (pobre) a 5 (excelente) sendo 0 

a resposta de menor impacto e 5 a de maior impacto (APÊNDICE C). 

 

Coleta de saliva 

 As amostras de saliva total foram coletadas entre 8:00 e 10:00 horas da manhã, após 

um mínimo de duas horas de jejum. Foi requerido aos voluntários que os procedimentos 

rotineiros de higienização da cavidade oral não fossem realizados no dia da coleta. Para a 

realização da coleta, os voluntários mascaram por um minuto uma porção de parafina 

[         ― ‖
®
, Bemis Company, Inc., Califórnia, EUA] presa a um longo pedaço de fio 

dental para evitar a deglutição do material, segundo descrito por Fonteles et al. (2009). Após 

esse período, a parafina foi retirada da boca do adulto e descartada. A saliva foi coletada por 

meio de uma pipeta plástica descartável tipo Pasteur. O armazenamento da saliva coletada 

ocorreu em tubos Eppendorf
®
 e essas amostras foram mantidas e transportadas sob gelo até a 

análise imediata em laboratório. 

 

Mensuração do fluxo salivar 

A determinação do fluxo salivar foi realizada após a coleta de saliva, onde foi 

observado e registrado em mL o volume total de saliva coletado durante 10 minutos, sendo 

descartados espuma e debris. O fluxo salivar foi determinado pelo volume de saliva 

depositado no béquer dividido por 10 minutos, bem como foi expresso em mL/min. 

 

pH 

O pH salivar foi mensurado digitalmente através de pHmetro portátil digital 

[Marconi, São Paulo, Brasil]. Foi realizada a calibração do aparelho usando-se soluções 
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tamponadas com pH 4.0 e pH 7.0. Em seguida, o ponteiro mensor do aparelho foi mergulhado 

na saliva durante 30 segundos, sendo feita a leitura automática do pH. As leituras do pH para 

cada amostra de saliva foram feitas em triplicata. Foi reportada a média do pH mensurado 

para cálculo estatístico. 

 

Capacidade tampão 

Após a medição do pH, foi mensurada a capacidade tampão. Para mensuração da 

capacidade tampão, o pH final foi medido após 10 minutos de mistura de 1 mL de saliva com 

3 mL de 0,005 M de HCl. As leituras da capacidade tampão para cada amostra de saliva 

foram feitas em triplicata. Foi reportada a média da capacidade tampão mensurada para 

cálculo estatístico. 

 

Análise estatística 

Inicialmente, os dados foram tabulados em tabela do software Microsoft Excel
® 

versão 2016. Os dados foram submetidos à análise estatística, sendo utilizado, para esse fim, o 

software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0, ambiente Mac OS 

Sierra
®
. Dados referentes aos rankings do questionário de satisfação dos dentifrícios foram 

comparados através do teste de Mann-Whitney. As variáveis quantitativas e contínuas foram 

inicialmente analisadas pelo teste de Shapiro Wilk, de modo a verificar a normalidade da 

distribuição. Para a estatística descritiva, calculou-se média, desvio padrão, mediana e valores 

mínimos e máximos. Comparações entre os momentos antes (inicial) e após (final) de 

escovação com cada dentifrício foram feitas mediante aplicação do teste de Wilcoxon Signed 

Rank para amostras pareadas . As comparações entre os diversos grupos de dentifrícios para 

as variáveis salivares  fluxo incial, fluxo final, pH inicial, pH final, capacidade tampão inicial, 

capacidade tampão final, percentual de aumento do fluxo,  pH e capacidade tampão foram 

realizadas por meio do teste de Kruskal-Wallis para amostras independentes. Foram 

considerados significativos os resultados de p<0,05. Para efeito de cálculo do percentual de 

aumento do fluxo, pH e capacidade tampão: 

 

% Aum =  Medição final – Medição inicial   X 100 

                             Medição inicial 
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RESULTADOS 

 

Fluxo, pH e capacidade tampão salivares 

 Sessenta voluntários participaram do estudo (n=12/grupo;  idade de 23,22 ± 

4,17 anos). Ao se comparar os valores de fluxo, pH e capacidade tampão, não foram 

observadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos para nenhuma das 

variáveis: fluxo inicial (p=0,938), fluxo final (p=0,737) pH inicial (p=0,555), pH final 

(p=0,853), capacidade tampão inicial (p= 0,882) e capacidade tampão final (p= 0,932). 

Todavia, comparação entre valores iniciais e finais dos parâmetros salivares após escovação 

com diferentes formulações de dentifrícios demonstraram diferenças estatisticamente 

significativas para os grupos: Controle  (fluxo, p= 0,011), pH, p= 0,013); 1% LSO (fluxo, p= 

0,002; pH, p= 0,006; capacidade tampão, p= 0,015); 2% LSO (fluxo, p= 0,045; pH, p= 

0,004); 1% Car+Thy (capacidade tampão, p= 0,019); 0,5 Car+Thy ( pH, p= 0,013) (Tabela B 

e Tabela C). 

 

Questionário de Satisfação 

 Ao analisar e comparar o ranking de respostas obtidas pelo QS aplicado após 

escovação com os dentifrícios de formulações diferentes testadas pelos pacientes, foi 

verificada uma associação estatisticamente significante entre os tipos de dentifrícios e a 

sensação de queimação (p=0,02). Observou-se diferença estatisticamente significativa para as 

variáveis facilidade de utilização entre os grupos Controle e 1% Car+Thy  (p=0,046), 1% 

LSO e 1% Car+Thy (p=0,025); 2% LSO e 1% Car+Thy (p=0,046); sensação de queimação 

entre Controle e 1% Car+Thy (p<0,001), Controle e 0,5% Car+Thy (p=0,004), 1% LSO e 1% 

Car+Thy (p=0,008), 2% LSO e 1% Car+Thy (p=0,003) (Figura C). A concentração de 1% 

LSO apresentou melhor percepção olfativa que 2% LSO (p=0,048) (Tabela D).  

 

DISCUSSÃO 

O presente estudo foi delineado com o intuito de avaliar a eficácia de dentifrícios 

à base de LSO, carvacrol e timol associados a 1.000 ppm de fluoreto de sódio, no aumento do 
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fluxo salivar, pH e capacidade tampão, com a finalidade de desenvolver uma formulação de 

dentifrício para prevenir o surgimento de lesões de cárie. Bactérias presentes no processo da 

cárie dentária são altamente acidogênicas e tolerantes a condições de baixo pH, apresentam 

capacidade de desmineralização dentária que é essencial para a formação de lesão cariosa 

(Selwitz et al., 2007). Segundo Shimazaki et al. (2017), a saliva apresenta importantes 

funções orais, como auxiliar na mastigação e deglutição, função tamponante, atuando no 

processo de mineralização e desmineralização dentária e manutenção da saúde dos tecidos 

orais, atividade antimicrobiana e ação de limpeza. Nesse sentido, alteração de quaisquer 

dessas funções teria o potencial para impactar na saúde oral e/ou sistêmica, como por 

exemplo, o fato de que o declínio na secreção de saliva aumenta o risco de cárie dentária. 

Youravong et al. (2013) realizaram um estudo clínico em crianças avaliando a qualidade de 

parâmetros salivares relacionados à presença ou ausência de cárie dentária confirmando a 

relação entre os achados e os parâmetros. Entretanto, na literatura não foram realizados 

estudos clínicos investigando os parâmetros salivares de fluxo, pH e capacidade tampão após 

o uso dentifrícios à base de óleos essenciais, o que justifica o objetivo do presente trabalho. 

Cartelli et al. (2009) avaliaram o resultado do uso de enxaguatórios bucais à base 

de óleos essenciais quanto à redução de placa, inflamação gengival e parâmetros salivares de 

fluxo e pH. Os autores não relataram alterações no fluxo e pH após 2 e 6 meses de uso destes 

enxaguatórios. Em contrapartida, os resultados do presente trabalho mostraram que a 

escovação aumentou de forma significativa o fluxo salivar nos dentifrícios Controle, 1% LSO 

e 2% LSO. De modo interessante, não foi observado aumento do fluxo salivar após escovação 

com dentifrícios contendo 1% Car+Thy ou 0,5% Car+Thy, além de não terem sido 

observadas diferenças no percentual de aumento do fluxo salivar entre os grupos. Esse 

aumento do fluxo se deve em parte à estimulação mecânica provocada pela escovação. 

Entretanto, a ausência de aumento do fluxo após escovação com os dentifrícios 1% Car+Thy 

ou 0,5% Car+Thy sugere que a presença de LSO deve exercer um papel adjuvante no 

estímulo à secreção salivar. Considera-se de extrema importância que os dentifrícios 

contribuam com aumento do volume salivar a fim de dificultar o surgimento da cárie. O 

presente trabalho demonstrou uma elevação do pH após a escovação em todas as formulações 

testadas, exceto na formulação 1% Car+Thy. Tal fato pode ser explicado pelo estímulo da 

secreção salivar durante a escovação provocada pela própria ação mecânica, o que aumenta a 

concentração de bicarbonato da saliva, elevando o pH salivar (Islas-Granillo et al., 2014). 

Segundo Animireddy et al. (2014), a capacidade tamponante da saliva pode 

reverter o pH baixo na placa e permitir a depuração oral, evitando a desmineralização do 
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esmalte. Hegde et al. (2017)  também ressaltam o importante papel da saliva na prevenção da 

cárie, pois essas propriedades físico-químicas da saliva têm uma relação definida com a 

atividade de cárie. O presente estudo mostrou que nas formulações testadas 1% LSO e 1% 

Car+Thy, observou-se aumento da capacidade tampão após escovação com esses dentifrícios. 

Esse aumento não foi observado com o grupo Controle ou com as demais formulações 

testadas, 2% LSO, 0,5% Car+Thy. Esses resultados indicam que LSO e Car+Thy causam 

melhoria da capacidade tampão salivar, sendo que melhores resultados são observados com 

concentrações mais elevadas de LSO e Car+Thy. Esses resultados devem estar associados à 

ação antibacteriana dessas substâncias nas concentrações descritas, tendo sido essas as 

concentrações com maior eficácia na redução de bactérias acidogênicas em saliva, como 

Streptococcus mutans (dados ainda não publicados). Não há informações na literatura que 

relatem a influência da Lippia Sidoides Cham, carvacrol e/ou timol na capacidade tamponante 

da saliva após uso de produtos a base desses óleos essenciais.  

Ao aplicar o questionário de satisfação após os tratamentos, analisaram-se as 

variáveis, destacando-se a sensação de queimação que foi um aspecto comum e relevante a 

todos os diferentes dentifrícios testados.  As formulações contendo Car+Thy, nas suas 

diferentes concentrações obtiveram altos escores na variável sensação de queimação. 

Sensação de queimação leve e transitória relacionada ao uso de formulações contendo LSO 

foram anteriormente relatadas na literatura em estudos clínicos por Botelho et al. (2007b) e 

Lobo et al. (2011).  Hur et. al. (2007)  e Diniz et al. (2014) testaram enxaguatórios bucais à 

base de óleos essenciais e perceberam a presença de efeitos adversos relatados pelos pacientes 

do estudo, como a sensação de queimação e a ardência bucal, mas ressaltaram serem bem 

tolerados pelos mesmo. Os voluntários do presente estudo também toleraram bem a 

queimação do LSO, fato associado aos altos escores atribuídos ao relato de sensação de 

limpeza e facilidade de uso para as mesmas formulações, possivelmente explicados pela 

impressão de frescor no paladar após o uso do dentifrício. A ausência significativa de efeitos 

adversos como náuseas e alteração no paladar obervada no presente estudo já foi relatada por 

Rodrigues et al., (2009)  usando um gel de LSO 10%, que mostrou ser o mesmo bem tolerado, 

embasando a segurança para o uso clínico. Tofiño et al. (2016), após estudo clínico  

demonstrou que óleos essenciais não representam um risco quanto ao uso, sugeriu que estudos 

deveriam ser conduzidos buscando avaliar a atividade antimicrobiana dos óleos essenciais e 

seus principais componentes para determinar se a erradicação de biofilmes encontrados pode 

ser atribuída ao óleo completo, ou a frações ou componentes do referido óleo.  Tendo também 

sugerido a avaliação por meio de testes de citotoxicidade em células teciduais da cavidade 
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oral. Os resultados observados no presente estudo clínico se somam a este último no sentido 

de confirmar que nas concentrações testadas, além de não agredir ou provocar 

comprometimento dos tecidos da mucosa oral, sua sensação de queimação é aceitável e é 

associada a uma sensação de limpeza e facilidade de uso.  

O presente estudo mostrou que os parâmetros salivares de fluxo, pH e capacidade 

tampão são melhorados após o uso dos dentifrícios com adição de óleos essenciais de Lippia 

Sidoides Cham, timol e carvacrol, elevando assim as taxas principalmente dos grupos de 

dentifrícios contendo Controle, 1% LSO e 2% LSO (fluxo salivar), 0,5% Car+Thy, 1% LSO e 

2% LSO (pH) e 1% Car+Thy e 1% LSO (capacidade tampão salivar), enquanto o grupo 

controle demonstrou um aumento do fluxo e pH, sem alterar a capacidade tampão após a 

escovação. Os dentifrícios testados ainda demonstraram boa aceitabilidade para uso apesar de 

haver relatos de sensação queimação, sugerindo a aplicabilidade das formulações testadas, 

com destaque para 1% LSO para futuro teste clínico na prevenção de cárie dentária, por ter 

sido a única formulação capaz de intervir em todos os parâmetros salivares testados. 
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Legendas das Tabelas e Figuras 

 

Tabela A. Caracterização dos componentes do óleo de Lippia sidoides Cham utilizado no 

estudo. 

Tabela B. Estatística descritiva (médiadesvio padrão da média, MDPM; mediana – 

mínimo-máximo, Med – Min-Max) das variáveis fluxo salivar, pH e capacidade tampão da 

saliva antes e após escovação com dentifrícios contendo somente 1000ppm de fluoreto de 

sódio (Controle), óleo essencial de Lippia sidoides Cham 1% (1% LSO) e 2% (2% LSO), 

associação de carvacrol e timol 1% (1% Car+Thy) e 0,5% (0,5% Car+Thy). 

Tabela C. Variáveis fluxo salivar, pH salivar e capacidade tampão salivar em momentos antes 

(inicial) versus após (final) de cada dentifrício contendo somente 1.000ppm de fluoreto de 

sódio (Controle), óleo essencial de Lippia sidoides Cham 1% (1% LSO) e 2% (2% LSO), 

associação de Carvacrol e Timol 1% (1% Car+Thy) e 0,5% (0,5% Car+Thy).  

Tabela D. P-valores das comparações entre os grupos dos rankings (1 a 5) obtidos no QS 

aplicado após o uso de diferentes formulações de dentifrícios para as variáveis sabor, 

sintomas, náuseas, sensação de limpeza, facilidade de uso, percepção olfativas, sensação de 

queimação e alteração de paladar. 

Figura A. Esquema demonstrativo da divisão metodológica utilizada no presente estudo e a 

aplicação do questionário para todas as formulações diferentes testadas. 

 

Figura B. Fluxograma do desenho metodológico utilizado na presente pesquisa. 

 

Figura C. Gráfico referente aos valores atribuídos às varáveis com p <0,05 nas comparações 

entre os grupos dos Rankings obtidos no QS. 
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Tabela A. 

 

Tabela B. 
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Tabela C. 

*Valores significantes para p<0,05 
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Tabela D. 

 

*Valores significantes para p<0,05 

 

Figura A. 
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Figura B. 

 

Figura C. 
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5. CONCLUSÃO GERAL 

 

A partir dos resultados obtidos pode-se concluir: 

 Com base na capacidade de redução de S. mutans das formulações, os dentifrícios 

contendo 2% LSO e 1% Car+Thy foram os únicos capazes de causar redução no 

número de unidades formadoras
 
de colônia de S. mutans após escovação dentária. 

 Com base nos parâmetros salivares de fluxo, pH e capacidade tampão a formulação de 

dentifrício contendo 1% LSO demonstrou o melhor desempenho clínico, tendo sido a 

única formulação testada capaz de interferir nestes três parâmetros 

 Enquanto 1% Car+Thy demonstraram menor facilidade de limpeza, LSO demonstrou 

maior percepção olfativa entre os óleos. Dentifrícios à base de óleos essenciais 

apresentaram boa aceitabilidade pelos participantes, mas expressaram intensa 

sensação de queimação em algumas formulações. Dentre os dentifrícios à base de 

Car+Thy apresentaram maior sensação de queimação, mesmo em menores 

concentrações; 

 Futuros testes clínicos prospectivos devem ser desenvolvidos com formulações 

contendo 1% LSO e 2% LSO. 
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Você está sendo convidado, por Rebeca Bastos Vasconcelos Marinho, como 

participante da pesquisa intitulada “AVALIAÇÃO ANTIMICROBIANA E DOS 

PARÂMETROS SALIVARES DE DENTIFRÍCIOS CONTENDO ÓLEOS 

ESSENCIAIS: ESTUDO DUPLO-CEGO, PROSPECTIVO E RANDOMIZADO”. Você 

não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça 

qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam 

esclarecidos. 

Estamos realizando esta pesquisa com o objetivo de avaliar o impacto de uma proposta 

de ação preventiva à doença cárie em adultos de 18 a 45 anos, assistidos pela Universidade 

Federal do Ceará. 

Para isso, realizaremos uma rápida anamnese e um exame oral com você, a fim de 

realizarmos o seu cadastro na pesquisa. Você terá que escovar os dentes com uma pasta 

dentária sorteada, com uma prévia instrução de higiene oral. Uma coleta de saliva será 

realizada antes e após a escovação de maneira não invasiva. Um questionário de satisfação 

também será aplicado à escovação de modo que nos ajude a selecionar as pastas de dente com 

os melhores efeitos antimicrobianos e aceitação pelo paciente. Você receberá um kit de 

higiene bucal e participará de atividade com escovação supervisionada, com escova dentária 

com pasta fluoretada ou com pasta fluoretada adicionada com um remédio para prevenir a 

doença cárie. Caso você precise de algum tratamento dentário, isso será feito gratuitamente na 

Clínica de Odontologia Núcleo de Pesquisas e Desenvolvimento de medicamentos da 

Universidade Federal do Ceará, em dias e horários previamente agendados. 

Não estão previstas formas de indenização de qualquer natureza, pois não existem 

riscos envolvidos. 

Esclarecemos que a sua participação é voluntária e decorrente de sua livre decisão 

após receber todas as informações que julgar necessárias. Não haverá prejuízo de nenhuma 

forma caso sua vontade seja de não participar, podendo sair a qualquer momento do estudo 

sem que isso lhe traga qualquer prejuízo. Asseguramos que os seus dados individuais serão 

mantidos em sigilo e não serão divulgados em nenhuma hipótese, exceto aos responsáveis 

pela pesquisa, e que a divulgação das mencionadas informações só será feita entre os 

profissionais estudiosos do assunto, sendo disponíveis a(o) senhor(a) a qualquer momento. 



 

 

67 

Endereço d(os, as) responsável(is) pela pesquisa: 

1
0 

Nome: Francisco César Monteiro Chaves Filho  

Instituição: Universidade Federal do Ceará/ Curso de Odontologia 

Endereço: Rua Monsenhor Furtado, s/n, Rodolfo Teófilo 

Telefone: 3366 8420 

2
0
 Nome: Rebeca Bastos Vasconcelos Marinho 

Instituição: Universidade Federal do Ceará/ Curso de Odontologia 

Endereço: Rua Monsenhor Furtado, s/n, Rodolfo Teófilo 

Telefone: 3366 8420 

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ – Rua 

Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344. (Horário: 08:00-12:00 

horas de segunda a sexta-feira).  

O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável pela 

avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 

humanos. 

O abaixo assinado _________________________,___anos, RG:________, declara que é de  

livre e espontânea vontade que está como participante de uma pesquisa. Eu declaro que li  

cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura,  

tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como também sobre a pesquisa, 

e recebi explicações que responderam por completo minhas dúvidas. E declaro, ainda, estar 

recebendo uma via assinada deste termo. 
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Fortaleza, ____/____/___ 

Nome do participante da pesquisa _______________________________________________ 

Data_________________            

Assinatura__________________________________________ 

Nome do pesquisador__________________________________________________________ 

Data________________              

Assinatura__________________________________________ 

Nome da testemunha__________________________________________________ 

Data________________        

Assinatura__________________________________________ 

(se o voluntário não souber ler) 

Nome do profissional que aplicou o TCLE ________________________________________ 

Data_______________        

Assinatura___________________________________________ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

69 

 

APÊNDICE B 

FICHA DE ANAMNESE 

DADOS PESSOAIS 

 

NOME_____________________________________________________________________  

IDADE _______ DATA DE NASCIMENTO __________________________________  

ENDEREÇO ________________________________________________________________  

TELEFONE PARA CONTATO ____________PESO________________ALTURA________  

 

ESTADO GERAL DE SAÚDE  

FAVOR LER E RESPONDER COM ATENÇÃO.  

1) O voluntário se encontra sob tratamento médico? ( )Sim ( )Não  

Para que? Caso a sua resposta tenha sido SIM.__________________________  

2) O voluntário está tomando algum remédio? ( )Sim ( )Não  

Quais? Caso a sua resposta tenha sido SIM. _____________________________  

3) O voluntário tem algum tipo de alergia? ( )Sim ( )Não  

A que? Caso a sua resposta tenha sido SIM. _____________________________  

4) O voluntário esteve recentemente hospitalizado? ( )Sim ( )Não  

Para que? Caso a sua resposta tenha sido SIM. __________________________  

5) Tem ou teve algum dos problemas de saúde abaixo relacionados?  

( )Hemorragia ( )Convulsão com febre ( )Convulsão sem febre ( )Desmaio  

( )Febre reumática ( ) Pneumonia ( )Diarréia ( )Desidratação  

( )Anemia ( )Hepatite ( )Outras________________________  

 

EXAME CLÍNICO ODONTOLÓGICO 
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Afirmo que as informações acima são verdadeiras.  

Data:__________________  

Assinatura:____________________________________________ 
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APENDICE C 

                 

QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO 

 

 

N
0
 DO PACIENTE:_______ 

IDADE_______  DATA DE NASCIMENTO ____/____/_______ 

DATA:___/___/____ 

 

PASTA n
0
________ 

 

* Por favor marcar com o X o escore escolhido para cada classificação da pasta utilizada: 

 

 

CLASSIFICAÇÃO ESCORES 

 1 (Pobre) 2 3 4 5 (Excelente) 

GOSTO      

SINTOMAS      

NÁUSEAS      

LIMPEZA ORAL      

FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO      

PERCEPÇÀO OLFATIVA 

 

     

SENSAÇÃO DE QUEIMAÇÃO      

ALTERAÇÃO DO  

PALADAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE ESCORES:  ________________________ 
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ANEXO A 

  Aprovação do Comitê de Ética 
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ANEXO B 

 

      çõ   p               “International Journal of Phytotherapy and 

Phytopharmacology ”  

 

INTRODUCTION PHYTOMEDICINE  

International Journal of Phytotherapy and Phytopharmacology  

Scope  

Phytomedicine is primarily a therapy-oriented Journal, which publishes 

innovative studies on efficacy, safety, quality and mechanisms of action of specified plant 

extracts, phytopharmaceuticals and their purified constituents. This includes clinical and 

preclinical studies of properly standardized herbal medicinal products, herbal preparations 

and isolated compounds, which have reproducible pharmacological activity.  

The journal covers the following sections: Trends in Phytopharmacology: 

innovative technologies and emerging concepts - Reviews Clinical pharmacology and 

toxicology Pre-clinical pharmacology and toxicology Mechanisms of action of herbal 

medicines and their active constituents Neuropharmacology Endocrine pharmacology Cancer 

Inflammation Infectious diseases Cardiovascular diseases Ageing associated disorders Quality 

of Herbal preparations/botanicals: adulteration, standardization, analysis Legislation of Herbal 

preparations/botanicals Current issues in Phytomedicine research (various topics which are 

not covered in all other volumes).  

BEFORE YOU BEGIN  

Article requirements  

Please note the following requirements for consideration of an article, upon 

submitting your manuscript:  

1. Is your article within the scope of Phytomedicine?  

Your article must meet the scope of Phytomedicine (please see above). Articles 

that are not in the scope, will be rejected immediately! Articles on the isolation and 
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structure elucidation of novel bioactive compounds or the development of new analytical 

methods do not fall into the scope of Phytomedicine. However, pharmacological and clinical 

studies of novel natural products, where new compounds or methods of analysis of active of 

pharmaceutical ingredients in herbal preparations and biological fluids and tissues are 

reported (e.g. in pharmacokinetic studies), are welcome. Dietary Supplements, "Botanicals" 

or "Functional Food" are not within the scope of Phytomedicine unless they are 

specified/standardized and pharmacologically investigated analogues to herbal drugs and if 

the evidence presented is comparable to therapeutic outcomes with a positive control. Studies 

on pure compounds are not accepted if their origin is not clearly related to the plant kingdom. 

Pharmacological studies of isolated compounds in various forms (salts, ethers, etc.), which do 

not exist in nature are out of scope of Phytomedicine. Screening results of a large number of 

plant extracts or plant constituents for pharmacological activities will not be considered unless 

they are focused on those plants or constituents which show superior activities in comparison 

with generally accepted positive (reference) compounds.  

2. Does your article comply with the standard requirements of Phytomedicine?  

Your article must meet the criteria assuring reproducible quality and efficacy of 

herbal preparations. Plant name and herbal substance 

Latin binomial name and the author, local name and English name and plant part(s) used must 

by specified for all plants used in the study. It should be stated that the plant name has been 

checked with http://www.theplantlist.org. The authentication of fresh plants or dried herbal 

drugs, including those of formulas, must be carried out by means of macroscopic and/or 

microscopic, molecular biological, chemical, chromatographic and/or other suitable 

pharmacognostic methods. Voucher specimens of plant materials used for all studies must be 

deposited and identified with a voucher number, the date and location of collection. The plant 

material may derive from natural origin, from cultivated plants, or from an herbal drug 

market. In case of commercially procured material the source, batch number, and quality 

control data should be specified. All scientific names of the plants must be written in italics 

through the whole manuscript! Herbal medicinal products and herbal extracts  

Herbal medicinal products or herbal preparations must be declared in accordance 

to EMA guidelines. In particular, herbal extracts must be clearly and comprehensively 

described with respect to the plant part used, the drug extract ratio, type and concentration of 

extraction solvent, extraction   
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They must be sufficiently characterized (e.g. by HPLC fingerprints) and specified 

for the content of marker compounds to ensure a consistent quality and reproducible 

pharmacological activity. The choice of marker must be justified. The analytical methods 

have to be validated for selectivity, accuracy and precision and briefly described, providing 

the most important information necessary to obtain reproducible results. Traditional and 

commercial names of herbal preparations should be mentioned in the Introduction of the 

manuscript, but not in the title. Phytomedicine accepts only international standard 

terminology – binomial Latin names of the plants and their combinations. Herbal 

combinations  

Studies with herbal drug combinations (e.g. 2-5 plants) will be accepted only if 

each herbal drug undergo the same authentication and standardization process as described 

above, each single herbal extracts is HPLC fingerprinted and relevant marker constituents are 

quantified before and after the extracts are mixed. A 3-D-HPLC-profile of the multiherbal 

drug combination must be provided. Authors must clearly demonstrate which analytical 

marker specifically indicates on the presence each of herbal ingredients in the 

combination.Additionally, we encourage the use other relevant and validated physiological, 

biological, or biochemical methods, which ensure reproducible pharmacological activity of 

multi-herbal drug combinations.  

Chemicals, phytochemicals and other purified compounds For purified 

compounds, please provide chemical names using relevant information from the NCBI 

PubChem which can be found on the website http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pccompound. In 

studies with purified compounds the evidences of their purity (13C NMR or HPLC peak 

purity test) are required.  

Gene nomenclature Authors should use approved nomenclature for gene symbols. 

Please consult the appropriate nomenclature data bases for correct gene names and symbols. 

"Entrez Gene" is a useful resource. Approved human gene symbols are provided by HUGO 

Gene Nomenclature committee (HGNC): http://www.gene.ucl.ac.uk/nomenclature Approved 

Mouse symbols are provided by The Jackson Laboratory: 

http://www.informatics.jaxorg/mgihome/nomen  

Approved C. elegans symbols are provided by Caenorhabditis Genetics Center: 

http://www.cbs.unmn.edu/CGC/Nomenclature/no menguid.htm For approved S. cerevisiae 

and S. pombe symbols see http://yeastgenome.org/help/yeastGeneNomenclature.shtml and 



 

 

79 

http://www.sanger.ac.uk/Projects/S_pombe/SP_Name_FAQ.shtml, respectively Statistical 

analysis Statistical hypothesis and methods should be described in detail. Actual P values 

should be used unless less than 0.001. Reporting of 95% confidence intervals is encouraged. 

The choice of appropriate parametric or nonparametric tools has to be justified. Refer to B.S. 

Evererett. Statistical Methods for Medica Investigations, Oxford University Press, New York, 

1989.  

3. Is your article approaching new findings?  

Scientific novelty of your study must be clearly demonstrated. The articles limited 

with a repetition of well-known data or identification of only well-known ubiquitous 

compounds with little or no relation to activity are not acceptable.  

4. Is your article relevant to clinical medicine?  

Your article must be based on a thorough study, using proper controls and 

convincing evidences of therapeutic significance and observations.  

Not acceptable are: In vitro studies with concentrations of active compounds, 

which could not be implemented in-vivo and that are not appropriate for further 

pharmaceutical development. In vitro studies without results on organs, tissues, fluids or cells. 

In vitro studies without positive control. In vivo single dose studies or studies with one set of 

experiments and few animals. Studies on antimicrobial activity with only single dose, very 

high concentration, measuring only inhibition zones without MIC values, without information 

on type of activity (or growth inhibition) or microorganisms investigation. Pharmacological 

studies of pure compounds, which are not supported by evidences on pharmacological activity 

of plant extract where it was identified.  

5. Does your article meet the requirements to clinical and pharmacological 

studies?  

Your article must comply with the basic criteria for conducting and reporting 

clinical and pharmacological studies.  

Requirements for clinical studies: Clinical studies must meet the current standards 

for clinical trials (GCP = Good Clinical Practice), which are equivalent to those required for 

synthetic drugs. http://www.fda.gov/downloads/Drugs/Guidances/ucm073122.pdf, 
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http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC5

00002832.pdf Articles should be in line with Extensions of the Consolidated Standards  

Reporting Trials Statement for Herbal Medicinal Interventions (CONSORT), 

particularly when it comes to description of study medication, which is a 

strict requirement of acceptance for Phytomedicine. For guidelines and necessary information, 

please use the following internet addresses: http://www.consort-statement.org, 

http://www.consort-statement.org/extensions?ContentWidgetId=557, http://www.consort-

statement.org/Media/Default/Downloads/Extensions/CONSEOxHtReIeTnfrostbreiaorlnventio

ns.pdfhttp://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09

/WC500003370.pdf. Use of a CONSORT checklist and flow diagram is recommended for 

illustration of grouping and flow of patients in all clinical studies, randomized clinical trials as 

well as other trials. Clinical studies must be approved by an Institutional Ethics Committee or 

its equivalent. The Methods section must state that the study followed the guidelines of the 

Declaration of Helsinki and Tokyo for humans!  

Requirements for pharmacological studies (in vitro, ex vivo or in vivo): 

Investigations with animals must state in the Methods section that the research was conducted 

in accordance with internationally accepted principles for laboratory animal use and care (e.g. 

European community guidelines/ EEC Directive of 1986 or the US guidelines/ NIH 

publication). The route of drug administration, different of oral, must be justified. Appropriate 

and justified statistical methods must be used.Positive controls (reference standards must be 

included in study design). Many natural compounds are known for their polyvalent 

(pleiotropic) activities and are only of interest if one or two pharmacological activities are 

dominant and somehow superior in comparison with generally accepted reference 

standards/compounds. Their potential therapeutic application must be justified for specified 

indication. Antimicrobial evaluation of plants are of scientific value only if these plant 

extracts show superior biological activities in comparison with a synthetic or natural 

                                               h                        C                       

h  h    h         /          h                             C                      

methodologies such as those of CLSI or EUCAST are preferred. All articles that are reporting 

gene expression profiling data (microarray experiments) should comply with the Minimum 

Information about Microarray Experiments (MIAME, 

http://www.mged.org/Workgroups/MIAME/miame.html). At least two microarrays should be 

provided for each experimental condition. Results of selected genes should be validated by a 
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second method (e.g. RT-PCR) or protein data should be provided. In addition functional test 

(animal experiments/ clinical data) undertaken simultaneously are desirable to allow an 

appraisement of the biological/ clinical relevance of the data. Alternatively, results of in vivo 

experiments with comparable dosages can be discussed. The presentation of a sole data 

collection is not acceptable. Biologically relevant information should be presented. We 

recommend do not overuse specific names, notions and terms from various theories of 

traditional medical systems (e.g. TCM, Ayurveda, etc.). That makes articles difficult for 

perceptions and understanding. The essence of these theories should be translated into 

internationally accepted scientific theories, while traditional names and terms should be 

converted to English. Final interpretation of the results of the study must adhere to 

conventional scientific theories.  

Ethics in publishing  

Please see our information pages on Ethics in publishing and Ethical guidelines 

for journal publication.  

Declaration of interest  

All authors must disclose any financial and personal relationships with other 

people or organizations that could inappropriately influence (bias) their work. Examples of 

potential competing interests include employment, consultancies, stock ownership, honoraria, 

paid expert testimony, patent applications/registrations, and grants or other funding. Authors 

must disclose any interests in two places: 1. A summary declaration of interest statement in 

the title page file (if double-blind) or the manuscript file (if single-blind). If there are no 

interests to declare then please state this: 'Declarations of interest: none'. This summary 

statement will be ultimately published if the article is accepted. 2. Detailed disclosures as part 

of a separate Declaration of Interest form, which forms part of the journal's official records. It 

is important for potential interests to be declared in both places and that the information 

matches. More information.  

 

Submission declaration and verification  

Submission of an article implies that the work described has not been published 

previously (except in the form of an abstract, a published lecture or academic thesis, see 
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'Multiple, redundant or concurrent publication' for more information), that it is not under 

consideration for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors and 

tacitly or explicitly by the responsible authorities where the work was carried out, and that, if 

accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in  English or in any other 

language, including electronically without the written consent of the copyright- holder. To 

verify originality, your article may be checked by the originality detection service Crossref 

Similarity Check.  

Preprints  

Please note that preprints can be shared anywhere at any time, in line with 

Elsevier's sharing policy. Sharing your preprints e.g. on a preprint server will not count as 

prior publication (see 'Multiple, redundant or concurrent publication' for more information).  

Use of inclusive language  

Inclusive language acknowledges diversity, conveys respect to all people, is 

sensitive to differences, and promotes equal opportunities. Articles should make no 

assumptions about the beliefs or commitments of any reader, should contain nothing which 

might imply that one individual is superior to another on the grounds of race, sex, culture or 

any other characteristic, and should use inclusive language throughout. Authors should ensure 

that writing is free from bias, for instance by using 'he or she', 'his/her' instead of 'he' or 'his', 

and by making use of job titles that are free of stereotyping (e.g. 'chairperson' instead of 

'chairman' and 'flight attendant' instead of 'stewardess').  

Changes to authorship  

Authors are expected to consider carefully the list and order of authors before 

submitting their manuscript and provide the definitive list of authors at the time of the original 

submission. Any addition, deletion or rearrangement of author names in the authorship list 

should be made only before the manuscript has been accepted and only if approved by the 

journal Editor. To request such a change, the Editor must receive the following from the 

corresponding author: (a) the reason for the change in author list and (b) written 

confirmation (e-mail, letter) from all authors that they agree with the addition, removal or 

rearrangement. In the case of addition or removal of authors, this includes confirmation from 

the author being added or removed.  
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Only in exceptional circumstances will the Editor consider the addition, deletion 

or rearrangement of authors after the manuscript has been accepted. While the Editor 

considers the request, publication of the manuscript will be suspended. If the manuscript has 

already been published in an online issue, any requests approved by the Editor will result in a 

corrigendum.  

Article transfer service  

This journal is part of our Article Transfer Service. This means that if the Editor 

feels your article is more suitable in one of our other participating journals, then you may be 

asked to consider transferring the article to one of those. If you agree, your article will be 

transferred automatically on your behalf with no need to reformat. Please note that your 

article will be reviewed again by the new journal. More information.  

Copyright  

Upon acceptance of an article, authors will be asked to complete a 'Journal 

Publishing Agreement' (see more information on this). An e-mail will be sent to the 

corresponding author confirming receipt of the manuscript together with a 'Journal Publishing 

Agreement' form or a link to the online version of this agreement.  

Subscribers may reproduce tables of contents or prepare lists of articles including 

abstracts for internal circulation within their institutions. Permission of the Publisher is 

required for resale or distribution outside the institution and for all other derivative works, 

including compilations and translations. If excerpts from other copyrighted works are 

included, the author(s) must obtain written permission from the copyright owners and credit 

the source(s) in the article. Elsevier has preprinted forms for use by authors in these cases.  

For gold open access articles: Upon acceptance of an article, authors will be asked 

to complete an 'Exclusive License Agreement' (more information). Permitted third party reuse 

of gold open access articles is determined by the author's choice of user license.  

Author rights  

As an author you (or your employer or institution) have certain rights to reuse 

your work. More information.  

Elsevier supports responsible sharing  
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Find out how you can share your research published in Elsevier journals. 

AUTHOR INFORMATION PACK 5 Sep 2018 www.elsevier.com/locate/phymed 8  

 

Role of the funding source  

You are requested to identify who provided financial support for the conduct of 

the research and/or preparation of the article and to briefly describe the role of the sponsor(s), 

if any, in study design; in the collection, analysis and interpretation of data; in the writing of 

the report; and in the decision to submit the article for publication. If the funding source(s) 

had no such involvement then this should be stated.  

Funding body agreements and policies  

Elsevier has established a number of agreements with funding bodies which allow 

authors to comply with their funder's open access policies. Some funding bodies will 

reimburse the author for the gold open access publication fee. Details of existing agreements 

are available online.  

Open access  

This journal offers authors a choice in publishing their research:  

Subscription  

•                                               w                                

patient groups through our universal access programs. 

• N                                            h     

• Th     h                        h                          h               '                 

make this public after an embargo period (known as green Open Access). The published 

journal article cannot be shared publicly, for example on ResearchGate or Academia.edu, to 

ensure the sustainability of peer- reviewed research in journal publications. The embargo 

period for this journal can be found below. Gold open access  

•            e freely available to both subscribers and the wider public with 

permitted reuse. 

•                                                     h           h      h              h    

research funder or institution.  
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Regardless of how you choose to publish your article, the journal will apply the 

same peer review criteria and acceptance standards.  

For gold open access articles, permitted third party (re)use is defined by the 

following Creative Commons user licenses:  

Creative Commons Attribution (CC BY)  

Lets others distribute and copy the article, create extracts, abstracts, and other 

revised versions, adaptations or derivative works of or from an article (such as a translation), 

include in a collective work (such as an anthology), text or data mine the article, even for 

commercial purposes, as long as they credit the author(s), do not represent the author as 

endorsing their adaptation of the article, and do not modify the article in such a way as to 

damage the author's honor or reputation.  

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)  

For non-commercial purposes, lets others distribute and copy the article, and to 

include in a collective work (such as an anthology), as long as they credit the author(s) and 

provided they do not alter or modify the article.  

The gold open access publication fee for this journal is USD 2500, excluding 

taxes. Learn more about Elsevier's pricing policy: 

https://www.elsevier.com/openaccesspricing.  

Green open access  

Authors can share their research in a variety of different ways and Elsevier has a 

number of green open access options available. We recommend authors see our green open 

access page for further information. Authors can also self-archive their manuscripts 

immediately and enable public access from their institution's repository after an embargo 

period. This is the version that has been accepted for publication and which typically includes 

author-incorporated changes suggested during submission, peer review and in editor-author 

communications. Embargo period: For subscription articles, an appropriate amount of time is 

needed for journals to deliver value to subscribing customers before an article becomes freely 

available to the public. This is the embargo period and it begins from the date the article is 

formally published online in its final and fully citable form. Find out more.  
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This journal has an embargo period of 12 months.  

Language (usage and editing services)  

Please write your text in good English (American or British usage is accepted, but 

not a mixture of these). Authors who feel their English language manuscript may require 

editing to eliminate possible grammatical or spelling errors and to conform to correct 

scientific English may wish to use the English Language Editing service available from 

Elsevier's WebShop.  

Our online submission system guides you stepwise through the process of 

entering your article details and uploading your files. The system converts your article files to 

a single PDF file used in the peer-review process. Editable files (e.g., Word, LaTeX) are 

required to typeset your article for final publication. All correspondence, including 

notification of the Editor's decision and requests for revision, is sent by e-mail. In case of 

production related queries please contact phymed@elsevier.com  

Referees  

Please submit the names and institutional e-mail addresses of several potential 

referees. For more details, visit our Support site. Note that the editor retains the sole right to 

decide whether or not the suggested reviewers are used.  

PREPARATION  

Types of manuscript  

Original papers  

Articles should not exceed 12-15 typewritten pages or up to 5,000 words, 

including references, tables and figures. Previously reported methods should be referenced 

only. The number of references should not exceed 30 (except for review articles or reports on 

microarray data).  

Short communications  

Short communications should be condensed to 4-8 typewritten pages or not more 

than 2,500 words including references and a maximum of two illustrations.  

Review articles  
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Review articles will only be by invitation. Review articles can provide concise 

and critical updates on a subject of current interest. Herbal drug-monographs are only 

acceptable if they contain the newest pharmacological and toxicological issues and an outlook 

on future directions.  

Prof. Hildebert Wagner Award  

The "Prof. Hildebert Wagner Award" was created to honor the outstanding efforts 

of Prof. Wagner for the journal Phytomedicine. This award will be granted to a graduate 

student or young post-doctoral researcher who is the first author of a paper reviewed by the 

Editors of Phytomedicine to be the best one in the Journal during the previous calendar year. 

The prize will be sponsored by Elsevier with EUR 500 for the awardee and a certificate for 

every Co-Author. Additionally an official notice will be published on the journal homepage of 

Phytomedicine (http://www.elsevier.com/locate/phymed), on which the article will be 

available free of charge for one year. The reviewing editors for the first contribution to be 

awarded in Phytomedicine will be Prof. Hildebert Wagner himself, Prof. Alexander 

Panossian, and Prof. Susana Zacchino. To qualify, nominees must be younger than 35 years 

and an outstanding contribution to the field must be provided. Nominations can be made by 

first authors (resp. corresponding authors).  

Nominations for the first "Prof. Hildebert Wagner Award" in 2016 can be done 

until June 30, 2016. The announcement of the winner will be by end of October 2016. Please 

choose Award-Article from the drop-down menu below, if you want your article to be 

considered for the Award.  

Peer review  

This journal operates a single blind review process. All contributions will be 

initially assessed by the editor for suitability for the journal. Papers deemed suitable are then 

typically sent to a minimum of one independent expert reviewer to assess the scientific quality 

of the paper. The Editor is responsible for the final decision regarding acceptance or rejection 

of articles. The Editor's decision is final. More information on types of peer review.  

Essential title page information  

• Title. Concise and informative. Titles are often used in information-retrieval 

systems. Avoid abbreviations and formulae where possible. 
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• Author names and affiliations. Please clearly indicate the given name(s) and family 

name(s) of each author and check that all names are accurately spelled. You can add your 

name between parentheses in your own script behind the English transliteration. Present the 

authors' affiliation addresses (where the actual work was done) below the names. Indicate all 

affiliations with a lower- case superscript letter immediately after the author's name and in 

front of the appropriate address. Provide the full postal address of each affiliation, including 

the country name and, if available, the e-mail address of each author. 

• Corresponding author. Clearly indicate who will handle correspondence at all stages of 

refereeing and publication, also post-publication. This responsibility includes answering any 

future queries about Methodology and Materials. Ensure that the e-mail address is given 

and that contact details are kept up to date by the corresponding author.  

• Present/permanent address. If an author has moved since the work described in 

the article was done, or was visiting at the time, a 'Present address' (or 'Permanent address') 

may be indicated as a footnote to that author's name. The address at which the author actually 

did the work must be retained as the main, affiliation address. Superscript Arabic numerals 

are used for such footnotes.  

Example:  

Anti-stress effects of 20(S)-protopanaxadiol and 20(S)-protopanaxatriol in 

immobilized mice  

Hyun A Oha, Dae-Eung Kimb, Hyuck Jai Choic, Nam Jae Kimc, and Dong-Hyun 

Kimac,* a Department of Life and Nanopharmaceutical Sciences, College of Pharmacy, 

Kyung Hee University, 26, Kyungheedae-ro, Dongdaemun-ku, Seoul 130-701, Republic of 

Korea  

b Sempio Foods Company, 183, Osongsaengmyung-4ro, Cheongwongun, 

Chungcheongbukdo 363-954, Republic of Korea  

c East-West Medical Research Institute, Kyung Hee University Medical Center, 

23, Kyungheedae-ro, Dongdaemun-ku, Seoul 130-872, Republic of Korea  

* Corresponding author 

Dong-Hyun Kim, Department of Life and Nanopharmaceutical Sciences, College of 

Pharmacy, Kyung Hee University, 26, Kyungheedae-ro, Dongdaemun-ku, Seoul 130-701, 
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Republic of Korea 

Tel.: +82 2 961 0374; fax: +82 2 957 5030. 

E-mail address: dhkim@khu.ac.kr (D.H. Kim).  

**The phone, fax and email address of the corresponding author should be placed 

on the title page.  

Abstract  

A concise and factual abstract is required. Abstracts should summarize the 

contents of the article in 350 words or less. The abstract should be structured in the following 

format: 

Background: In one or two sentences, summarize the scientific body of knowledge 

surrounding your study and how this led to your investigation.  

Hypothesis/Purpose: State the theory(ies) that you are attempting to prove or 

disprove by your study or the purpose if no hypothesis exists. 

Study Design: Identify the overall design of your study. 

Methods: Succinctly summarize the overall methods you used in your investigation. For 

clinical studies include the study population, type of intervention, method of data collection, 

and length of the study. Results: Report the most important results of your study. Only 

include positive results that are statistically significant, or important negative results that are 

supported by adequate power. For clinical studies report actual data, not just P values.  

Conclusion: State the answer to your original question or hypothesis.Summarize 

the most important conclusions that can be directly drawn from your study.  

Graphical abstract  

A graphical abstract is mandatory for this journal. It should summarize the 

contents of the article in a concise, pictorial form designed to capture the attention of a wide 

readership online. Authors must provide images that clearly represent the work described in 

the article. Graphical abstracts should be submitted as a separate file in the online submission 

system. Image size: please provide an image with a minimum of 531 × 1328 pixels (h × w) or 

proportionally more. The image should be readable at a size of 5 × 13 cm using a regular 

screen resolution of 96 dpi. Preferred file types: TIFF, EPS, PDF or MS Office files. You can 

view Example Graphical Abstracts on our information site.  
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Authors can make use of Elsevier's Illustration Services to ensure the best 

presentation of their images also in accordance with all technical requirements.  

Keywords  

Immediately after the abstract, provide a maximum of 6 keywords, using 

American spelling and avoiding general and plural terms and multiple concepts (avoid, for 

example, 'and', 'of'). Be sparing with abbreviations: only abbreviations firmly established in 

the field may be eligible. These keywords will be used for indexing purposes.  

Abbreviations  

A section of abbreviations should precede the manuscript. Define abbreviations 

that are not standard in this field in a footnote to be placed on the first page of the article. 

Abbreviations that are unavoidable in the abstract must be defined at their first mention there, 

as well as in the footnote. Ensure consistency of abbreviations throughout the article.  

See "Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals" 

(1991) New England Journal of Medicine 324:424–428.  

Pagination and line numbers  

Only manuscripts with page and line numbers will be reviewed.  

Introduction  

Provide an adequate background, avoiding a detailed literature survey or a 

summary of the results. State the objectives of the work. No results of the study should be 

described in this section.  

Material and methods  

Provide sufficient detail to allow the work to be reproduced. Methods already 

published should be indicated by a reference: only relevant modifications should be 

described.  

This section should contain some subsections common for almost all studies: 

Plant names and parts used (requirements see above) Study medication, herbal extracts 

(requirements see above) Chemical compounds (requirements see above) Statistical analysis 
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(requirements see above) Assays (requirements see above) Animal studies (requirements see 

above) Study design (requirements see above)  

Results  

Results should be clear and concise.  

Discussion  

This should explore the significance of the results of the work, not repeat them. A 

combined Results and Discussion section is often appropriate. Avoid extensive citations and 

discussion of published literature.  

Conclusions  

The main conclusions of the study may be presented in a short Conclusions 

section, which may stand alone or form a subsection of a Discussion or Results and 

Discussion section.  

Acknowledgements  

Collate acknowledgements in a separate section at the end of the article before the 

references and do not, therefore, include them on the title page, as a footnote to the title or 

otherwise. List here those individuals who provided help during the research (e.g., providing 

language help, writing assistance or proof reading the article, etc.).  

Formatting of funding sources  

List funding sources in this standard way to facilitate compliance to funder's 

requirements:  

Funding: This work was supported by the National Institutes of Health [grant 

numbers xxxx, yyyy]; the Bill & Melinda Gates Foundation, Seattle, WA [grant number 

zzzz]; and the United States Institutes of Peace [grant number aaaa].  

It is not necessary to include detailed descriptions on the program or type of 

grants and awards. When funding is from a block grant or other resources available to a 

university, college, or other research institution, submit the name of the institute or 

organization that provided the funding.  
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If no funding has been provided for the research, please include the following 

sentence:  

This research did not receive any specific grant from funding agencies in the 

public, commercial, or not-for-profit sectors.  

Units  

Follow internationally accepted rules and conventions: use the international 

system of units (SI). If other units are mentioned, please give their equivalent in SI.  

Math formulae  

Please submit math equations as editable text and not as images. Present simple 

formulae in line with normal text where possible and use the solidus (/) instead of a horizontal 

line for small fractional terms, e.g., X/Y. In principle, variables are to be presented in italics. 

Powers of e are often more conveniently denoted by exp. Number consecutively any 

equations that have to be displayed separately from the text (if referred to explicitly in the 

text).  

Footnotes  

Footnotes should be used sparingly. Number them consecutively throughout the 

article. Many word processors can build footnotes into the text, and this feature may be used. 

Otherwise, please indicate the position of footnotes in the text and list the footnotes 

themselves separately at the end of the article. Do not include footnotes in the Reference list.  
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Citation in text  

Please ensure that every reference cited in the text is also present in the reference 

list (and vice versa). Any references cited in the abstract must be given in full. Unpublished 

results and personal communications are not recommended in the reference list, but may be 

mentioned in the text. If these references are included in the reference list they should follow 

the standard reference style of the journal and should include a substitution of the publication 
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date with either 'Unpublished results' or 'Personal communication'. Citation of a reference as 

'in press' implies that the item has been accepted for publication.  

Reference links  

Increased discoverability of research and high quality peer review are ensured by 

online links to the sources cited. In order to allow us to create links to abstracting and 

indexing services, such as Scopus, CrossRef and PubMed, please ensure that data provided in 

the references are correct. Please note that incorrect surnames, journal/book titles, publication 

year and pagination may prevent link creation. When copying references, please be careful as 

they may already contain errors.  

An example of a citation  for an article not yet in an issue is: VanDecar J.C., 

Russo R.M., James D.E., Ambeh W.B., Franke M. (2003). Aseismic continuation of the 

Lesser Antilles slab beneath northeastern Venezuela. Journal of Geophysical Research, 

https://doi.org/10.1029/2001JB000884. Please note the format of such citations should be in 

the same style as all other references in the paper.  

Web references  

As a minimum, the full URL should be given and the date when the reference was 

last accessed. Any further information, if known  (author names, dates, reference to a source 

publication, etc.), should also be given. Web references can be listed separately (e.g., after the 

reference list) under a different heading if desired, or can be included in the reference list.  

This journal encourages you to cite underlying or relevant datasets in your 

manuscript by citing them in your text and including a data reference in your Reference List. 

Data references should include the following elements: author name(s), dataset title, data 

repository, version (where available), year, and global persistent identifier. Add [dataset] 

immediately before the reference so we can properly identify it as a data reference. This 

identifier will not appear in your published article.  

Example: 

[dataset] Oguro, M., Imahiro, S., Saito, S., Nakashizuka, T., 2015. Mortality data for Japanese 

oak wilt disease and surrounding forest compositions. Mendeley Data, v1. 

http://dx.doi.org/10.17632/ xwj98nb39r.1.  

References in a special issue  
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Please ensure that the words 'this issue' are added to any references in the list (and 

any citations in the text) to other articles in the same Special Issue.  

Most Elsevier journals have a standard template available in key reference 

management packages. This covers packages using the Citation Style Language, such as 

Mendeley (http://www.mendeley.com/features/reference-manager) and also others like 

EndNote (http://www.endnote.com/support/enstyles.asp) and Reference Manager 

(http://refman.com/support/rmstyles.asp). Using plug-ins to word processing packages which 

are available from the above sites, authors only need to select the appropriate journal template 

when preparing their article and the list of references and citations to these will be formatted 

according to the journal style as described in this Guide. The process of including templates in 

these packages is constantly ongoing. If the journal you are looking for does not have a 

template available yet, please see the list of sample references and citations provided in this 

Guide to help you format these according to the journal style.  

If you manage your research with Mendeley Desktop, you can easily install the 

reference style for this journal by clicking the link below: http://open.mendeley.com/use-

citation-style/phytomedicine When preparing your manuscript, you will then be able to select 

this style using the Mendeley plug- ins for Microsoft Word or LibreOffice. For more 

information about the Citation Style Language, visit http://citationstyles.org.  

Reference style 

Text: All citations in the text should refer to: 

1. Single author: the author's name (without initials, unless there is ambiguity) and the year of 

publication; 

2. Two authors: both authors' names and the year of publication; 

3. Three or more authors: first author's name followed by 'et al.' and the year of publication. 

Citations may be made directly (or parenthetically). Groups of references should be listed first 

alphabetically, then chronologically. Examples: 'as demonstrated (Allan, 2000a, 2000b, 1999; 

Allan and Jones, 1999). Kramer et al. (2010) have recently shown ....'  

List: References should be arranged first alphabetically and then further sorted 

chronologically if necessary. More than one reference from the same author(s) in the same 

year must be identified by the letters 'a', 'b', 'c', etc., placed after the year of publication. 

Examples:  
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Reference to a journal publication: 

Wagner., H., Ulrich-Merzenich, G., 2009. Synergy research: Approaching a new generation 

of phytopharmaceuticals. Phytomedicine 16, 97–110.  

Reference to conference proceedings: 

                                           C                                        

officinalis L.) as affected by the drying process. In: 5th International Technical Symposium 

on Food Processing, Monitoring Technology in Bioprocesses and Food Quality Management, 

Potsdam, Germany, August 31– September 2, pp. 730–736.  

Willcox, M.L., Graz, B., Falquet, J., Diakite, C., Giani, S., Diallo, D., 2011. A 

"reverse pharmacology" approach for developing an anti-malarial phytomedicine. Malaria J. 

10 (Suppl. 1), S8.  

Reference to a book: 

Cramer, J.A., Spilker, B., 1998. Quality of Life and Pharmacoeconomics. An Introduction. 

Lippincott- Raven, Philadelphia.  

Reference to a chapter in an edited book: 

Cragg, G.M., Boyd, M., 1996. Drug discovery and development at the National Cancer 

Institute: the role of natural products of plant origin. In: Balick, M.J., Elisabetsky, E., Laird, 

S.A. (Eds.), Medicinal Plan Resources of the Tropical Forest. Columbia University Press, 

New York, pp. 101–136.  

Journal abbreviations source  

Journal names should be abbreviated according to the List of Title Word 

Abbreviations.  

Appendices  

If there is more than one appendix, they should be identified as A, B, etc. 

Formulae and equations in appendices should be given separate numbering: Eq. (A.1), Eq. 

(A.2), etc.; in a subsequent appendix, Eq. (B.1) and so on. Similarly for tables and figures: 

Table A.1; Fig. A.1, etc.  

Video  
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Elsevier accepts video material and animation sequences to support and enhance 

your scientific research. Authors who have video or animation files that they wish to submit 

with their article are strongly encouraged to include links to these within the body of the 

article. This can be done in the same way as a figure or table by referring to the video or 

animation content and noting in the body text where it should be placed. All submitted files 

should be properly labeled so that they directly relate to the video file's content. . In order to 

ensure that your video or animation material is directly usable, please provide the file in one 

of our recommended file formats with a preferred maximum size of 150 MB per file, 1 GB in 

total. Video and animation files supplied will be published online in the electronic version of 

your article in Elsevier Web products, including ScienceDirect. Please supply 'stills' with your 

files: you can choose any frame from the video or animation or make a separate image. These 

will be used instead of standard icons and will personalize the link to your video data. For 

more detailed instructions please visit our video instruction pages. Note: since video and 

animation cannot be embedded in the print version of the journal, please provide text for both 

the electronic and the print version for the portions of the article that refer to this content.  

Data visualization  

Include interactive data visualizations in your publication and let your readers 

interact and engage more closely with your research. Follow the instructions here to find out 

about available data visualization options and how to include them with your article.  

Supplementary material  

Supplementary material such as applications, images and sound clips, can be 

published with your article to enhance it. Submitted supplementary items are published 

exactly as they are received (Excel or PowerPoint files will appear as such online). Please 

submit your material together with the article and supply a concise, descriptive caption for 

each supplementary file. If you wish to make changes to supplementary material during any 

stage of the process, please make sure to provide an updated file. Do not annotate any 

corrections on a previous version. Please switch off the 'Track Changes' option in Microsoft 

Office files as these will appear in the published version.  

Research data  

This journal encourages and enables you to share data that supports your research 

publication where appropriate, and enables you to interlink the data with your published 
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articles. Research data refers to the results of observations or experimentation that validate 

research findings. To facilitate reproducibility and data reuse, this journal also encourages you 

to share your software, code, models, algorithms, protocols, methods and other useful 

materials related to the project.  

Below are a number of ways in which you can associate data with your article or 

make a statement about the availability of your data when submitting your manuscript. If you 

are sharing data in one of these ways, you are encouraged to cite the data in your manuscript 

and reference list. Please refer to the "References" section for more information about data 

citation. For more information on depositing, sharing and using research data and other 

relevant research materials, visit the research data page.  

Data linking  

If you have made your research data available in a data repository, you can link 

your article directly to the dataset. Elsevier collaborates with a number of repositories to link 

articles on ScienceDirect with relevant repositories, giving readers access to underlying data 

that gives them a better understanding of the research described.  

There are different ways to link your datasets to your article. When available, you 

can directly link your dataset to your article by providing the relevant information in the 

submission system. For more information, visit the database linking page.  

For supported data repositories a repository banner will automatically appear next 

to your published article on ScienceDirect.  

In addition, you can link to relevant data or entities through identifiers within the 

text of your manuscript, using the following format: Database: xxxx (e.g., TAIR: 

AT1G01020; CCDC: 734053; PDB: 1XFN).  

Data in Brief  

You have the option of converting any or all parts of your supplementary or 

additional raw data into one or multiple data articles, a new kind of article that houses and 

describes your data. Data articles ensure that your data is actively reviewed, curated, 

formatted, indexed, given a DOI and publicly available to all upon publication. You are 

encouraged to submit your article for Data in Brief as an additional item directly alongside 

the revised version of your manuscript. If your research article is accepted, your data article 
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will automatically be transferred over to Data in Brief where it will be editorially reviewed 

and published in the open access data journal, Data in Brief. Please note an open access fee of 

500 USD is payable for publication in Data in Brief. Full details can be found on the Data in 

Brief website. Please use this template to write your Data in Brief.  

Ensure that the following items are present:  

1. One author has been designated as the corresponding author with contact 

details: Full postal address E-mail address Tel / fax number.  

2. All necessary files have been uploaded separately Author Agreement Cover 

letter Manuscript Tables Figures Graphical Abstract (mandatory) Supplementary material (if 

needed). 

3. Correct order within the manuscript: Title Page (Heading, Author names (the 

superscripts behind the names which indicates the Institutes/affiliation of the authors have to 

be a,b,c,.... and * for the corresponding author in addition), Institutes/affiliation, 

Corresponding Author with full address, Word count) Abstract: has to be structured into 

Background, Hypothesis/Purpose, Study Design, Methods, Results, Conclusion Keywords not 

more than 6 Abbreviations Introduction Materials and methods Results and discussion 

Conclusion Acknowledgments Conflict of interest (mandatory) References Table legends 

Figure legends Page and line numbers throughout the manuscript  

4. References about 30 (have to be numbered). References are in the correct 

format for this jornal. References in alphabetical order. All references mentioned in the 

Reference list are cited in the text, and vice versa Citation according to our journal style.  

5. Choose the correct section for your article  

6. Further considerations Manuscript has been 'spell-checked' and 'grammar-

checked' Permission has been obtained for use of copyrighted material from other sources 

(including the Internet) Printed version of figures (if applicable) in color or black-and-white 

Indicate clearly whether or not color or black-and-white in print is required. For reproduction 

in black-and-white, please supply black-and- white versions of the figures for printing 

purposes. For any further information please visit our Support Center.  
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