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RESUMO 
 

 
Objetivos. Avaliar e correlacionar o nível total de carga bacteriana obtida após 

o preparo químico-mecânico (PQM) de canais radiculares com resultados de 

tratamentos endodônticos realizados com sistemas mecanizados com um único 

instrumento ou com múltiplos instrumentos.  

Materiais e Métodos. Foram selecionados 47 dentes humanos unirradiculares 

com polpa necrosada e lesão perirradicular associada, com tratamento 

endodôntico realizado entre 1 a 2 anos. A quantificação bacteriana foi avaliada 

pelo método quantitativo PCR em Tempo Real (qPCR) e comparada com 

resultados clínicos e radiográficos de follow-up. Os canais foram 

aleatoriamente divididos em dois grupos, de acordo com o sistema de 

instrumentação empregado: Reciproc ou BioRaCe, foi realizado por um 

operador. O tamanho da lesão perirradicular foi medido com uma régua 

milimetrada e classificado como pequeno (< 5mm) e grande (≥ 5mm). A 

radiografia final do tratamento endodôntico e de proservação foram avaliadas 

por dois endodontistas previamente calibrados pelo índice periapical (PAI). Os 

dados clínicos e radiográficos, assim como a contagem microbiana foram 

registrados e analisados pelo Statistical Package for Social Science (SPSS). O 

nível de significância estatística estabelecido foi de 5% (p < 0.05).  

Resultados. Os resultados de follow-up revelaram 87,2% como lesão pequena 

e 12,8% grande. Do total de casos, 8,5% foram considerados doentes, 14,9% 

incertos e 76,6% curados. Empregando um critério rigoroso de avaliação 

(casos doentes somados aos incertos) obteve-se 23,4%. Todavia, com um 

critério tolerante (casos incertos somados aos curados) alcançou-se 91,5%. 
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Quanto ao tipo de sistema mecanizado empregado, não houve diferença 

significativa nos resultados de follow-up. 

Conclusões. Os níveis bacterianos após o PQM e os resultados dos 

tratamentos endodônticos realizados com sistemas mecanizados de 

instrumento único ou múltiplo revelaram uma correlação, representando um 

importante avanço no conhecimento da determinação do limiar de níveis 

bacterianos para a doença endodôntica. O número de instrumentos utilizados 

não influenciou na eficácia antibacteriana do PQM. 

 

Palavras-chave. Cura periapical; índice periapical; PCR em tempo real; 

periodontite apical; proservação; tratamento endodôntico. 
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ABSTRACT 

 
 
Aims. To evaluate and correlate the total level of bacterial load obtained after 

the chemo-mechanical preparation of root canals, with results of endodontic 

treatments performed by single-file system or conventional rotary instruments.  

Materials and Methods. Forty seven human single rooted teeth with pulp 

necrosis and periradicular lesions, which underwent endodontic treatment 

performed 1–2 years ago, were selected. Bacterial quantification was performed 

using real-time PCR (qPCR) method and compared with clinical and 

radiographic follow-up results. The teeth were randomly assigned to two 

groups, according to the system used for root canal preparation: Reciproc or 

BioRaCe. The size of periapical lesions was measured in millimeters using a 

ruler and divided into two groups: small (< 5 mm) and large (≥ 5 mm). The 

periapical status of each tooth was assessed using the Periapical Index (PAI). 

Final periapical radiograph of the endodontic treatment and radiographic follow-

up were evaluated by two previously calibrated endodontists. Clinical and 

radiographic data, as well as microbial counts were recorded and analyzed 

using Statistical Package for Social Science (SPSS). The significance level was 

set at 5% (p <0.05).  

Results. Follow-up results showed 87.2% as small lesion and 12.8% large. Of 

all cases, 8.5% were considered sick, 14.9% were uncertain and 76.6% were 

cured. Using a rigorous criterion of evaluation (sick cases added to the 

uncertain ones) 23.4% was obtained. However, with a tolerant criterion 

(uncertain cases added to the cured ones) 91.5% was reached. Regarding the 
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type of rotary system employed, there was no significant difference in the 

follow-up results. 

Conclusions. Bacterial levels after chemomechanical preparation and the 

results of endodontic treatments performed with single or multiple instrument 

systems showed correlation. These represent advanced knowledge to 

determine a threshold of bacterial levels for endodontic disease. The number of 

instruments used did not influence the antimicrobial activity of 

chemomechanical preparation.  

 

Keywords: Apical periodontitis; endodontic treatment; follow-up; periapical 

healing; periapical index; real-time PCR. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A lesão perirradicular é uma doença de natureza inflamatória que afeta os 

tecidos que envolvem a raiz dentária, sendo primariamente causada por infecção no 

sistema de canais radiculares (SCR) (ØRSTAVIK et al., 1986; FIDGOR & 

SUNDQVIST, 2007; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2011; SIQUEIRA et al., 2012). Uma 

infecção de origem endodôntica, frequentemente evolui como um processo crônico 

podendo estimular o desenvolvimento de lesões inflamatórias perirradiculares, com 

ocorrência de perda óssea (KAKEHASHI et al.,1965; SUNDQVIST, 1976).   

NAIR (2004) relatou que fatores químicos e físicos também são capazes de 

induzir uma inflamação perirradicular, porém a infecção endodôntica é fundamental 

para a progressão e perpetuação da lesão perirradicular.  

Em dentes tratados endodonticamente, a infecção endodôntica quando 

persistente é causada por microrganismos que resistiram aos procedimentos 

intracanais e sobreviveram a períodos de total escassez nutricional (SIQUEIRA & 

RÔÇAS, 2008). A permanência de uma lesão perirradicular após terapia 

endodôntica, caracteriza o fracasso do tratamento (PINHEIRO et al., 2003; PAIK et 

al., 2004; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2004; SAKAMOTO et al., 2006; SIQUEIRA & 

RÔÇAS, 2008; RICUCCI et al., 2009; RÔÇAS & SIQUEIRA, 2012). 

A complexidade anatômica do SCR pode ser um grande desafio para o 

profissional, durante o tratamento endodôntico de canais radiculares infectados. Isto 

se explica pelo fato de que biofilmes bacterianos podem estar alojados em 

ramificações apicais, canais laterais e no interior de túbulos dentinários (RICUCCI & 

SIQUEIRA, 2008; KISHEN, 2012). Consequentemente, tanto instrumentos 

endodônticos, assim como substâncias químicas irrigadoras e a medicação 
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intracanal, encontram dificuldade para atingir e desorganizar biofilmes bacterianos, 

nessas áreas de difícil acesso. Em função disso, o principal objetivo da terapia 

endodôntica não busca esterilizar o SCR, mas sim reduzir a carga microbiana a 

níveis compatíveis com o processo de cura da lesão perirradicular (SIQUEIRA & 

RÔÇAS, 2008). 

De acordo com alguns estudos (BURKLEIN et al., 2012;  BERUTTI et al., 

2012; ALVES et al., 2012; DE-DEUS et al., 2015), a desinfecção do canal radicular 

com técnicas de instrumentação mecanizada que empregam um único instrumento, 

mostrou resultados semelhantes em relação a sistemas com múltiplos instrumentos. 

Apesar de reduzir a carga microbiana, os sistemas de instrumentação mecanizada 

de giro contínuo com múltiplos instrumentos, exigem maior tempo de aprendizado e 

no preparo do canal radicular, além do maior risco de fratura do instrumento 

endodôntico (MACHADO et al., 2013; SIQUEIRA et al., 2013).  

O sistema mecanizado Reciproc (VDW, Munique, Alemanha) foi projetado 

para o preparo do canal radicular com um único instrumento de níquel-titânio (NiTi), 

empregando movimento reciprocante. Em alguns trabalhos (MARTINHO et al., 2014; 

MARTINHO et al., 2015), nos quais foi utilizado o método de cultura na avaliação da 

redução da carga bacteriana no canal radicular, o Reciproc apresentou resultado 

semelhante a sistemas com múltiplos instrumentos.   

O método de cultura para identificação da microbiota endodôntica vem 

sendo tradicionalmente utilizado em muitos estudos, todavia este apresenta algumas 

limitações em relação aos métodos moleculares, os quais são mais específicos, 

sensíveis e acurados, em relação ao de cultura (ROLPH et al., 2001; MUNSON et 

al., 2002; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2005a; SEDGLEY et al., 2006;  WILLIAMS et al., 

2006; RÔÇAS & SIQUEIRA, 2011). Métodos moleculares de identificação 
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bacteriana, além de mais sensíveis, permitem detectar bactérias não cultiváveis, 

fornecendo uma visão mais precisa dos efeitos antimicrobianos, nos procedimentos 

do tratamento endodôntico (RÔÇAS et al., 2013).  

Estudos ex vivo (SIQUEIRA et al., 2013) e in vivo (VIANNA et al., 2006; 

NEVES et al., 2014; NEVES et al., 2016), compararam a eficácia de sistemas 

mecanizados de instrumento único e múltiplo, na redução da contagem bacteriana 

em dentes com infecção intrarradicular. Todavia, até o momento, nenhum estudo 

empregando método molecular quantitativo, associou a redução da carga 

microbiana pós-tratamento endodôntico com sistema de instrumento único ou 

múltiplo, aos achados clínicos e radiográficos obtidos no follow-up.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Infecção Intrarradicular 

O principal agente etiológico da lesão perirradicular é a infecção no SCR 

(SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008). O papel dos microrganismos na etiologia da lesão 

perirradicular foi descrita inicialmente por MILLER em 1894 e confirmada 

posteriormente por outros autores (KAKEHASHI et al., 1965; SUNDQVIST, 1976; 

MÖLLER et al., 1981; BYSTRÖM & SUNDQVIST, 1985; MOLANDER et al., 1998; 

SIQUEIRA et al., 2004; SAKAMOTO et al., 2006; RÔÇAS & SIQUEIRA, 2008).  

A infecção intrarradicular primária é causada por microrganismos que 

inicialmente invadiram e colonizaram o tecido pulpar. A microbiota endodôntica pode 

variar com o tempo da infecção e diferir dependendo do tipo da lesão perirradicular 

(SIQUEIRA et al., 2015a). 

De outro modo, a infecção intrarradicular secundária é causada por 

microrganismos ausentes na infecção primária e que penetraram no SCR entre as 

sessões do tratamento endodôntico, ou mesmo após o término deste. A infecção 

secundária se estabelece, quando esses novos microrganismos colonizam e 

conseguem sobreviver em um novo habitat. Normalmente ocorre devido a quebra da 

cadeia asséptica durante a terapia endodôntica, ou por infiltração salivar, decorrente 

do deslocamento ou qualidade do selamento coronário (SIQUEIRA et al, 2015a). 

Quando microrganismos resistem aos procedimentos de desinfecção do SCR, 

uma infecção persistente se estabelece. Geralmente, esses microrganismos foram 

membros da infecção primária, mas em alguns casos podem ter sido originados de 

uma infecção secundária. Do ponto de vista clínico, as infecções secundárias e 

persistentes são difíceis de serem diferenciadas. Segundo SIQUEIRA et al. (2015a), 
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exsudação, sintomatologia persistente, flare-up e fracasso do tratamento 

endodôntico, caracterizado pelo aparecimento de lesão perirradicular ou persistência 

da mesma, exemplificam algumas complicações dessas infecções.  

RÔÇAS & SIQUEIRA (2011) avaliaram os efeitos antimicrobianos no preparo 

químico-mecânico (PQM), empregando instrumentos endodônticos manuais de NiTi 

e medicação intracanal à base de hidróxido de cálcio e glicerina, associada ou não, 

ao paramonoclorofenol canforado (PMCC). Os resultados revelaram uma redução 

significativa na contagem bacteriana total, porém ainda mostrando nível detectável. 

A periodontite apical é causada por infecção microbiana presente no SCR e o 

sucesso na terapia endodôntica depende do controle dessa infecção. O PQM pode 

ser considerado como uma das fases mais importantes da terapia endodôntica, em 

relação à eliminação microbiana (NEVES et al., 2016).   

 

2.2. Lesão Perirradicular 

  A doença de interesse primário para o endodontista é a periodontite apical, a 

qual é de natureza inflamatória e origem microbiana, atingindo os tecidos ao redor 

da raiz dentária, devido a uma infecção no SCR (ØRSTAVIK et al., 1986; FIDGOR & 

SUNDQVIST, 2007; SIQUEIRA et al., 2012). 

INGLE & TAINTOR (1989) relataram que muitos casos de abscesso 

perirradicular na fase crônica apresentam-se tão indolores, que podem passar anos 

despercebidos, permitindo a evolução da destruição óssea, sendo normalmente 

revelados pelo exame clínico e radiográfico de rotina. Salientaram que a limpeza e a 

desinfecção, associadas à modelagem e a obturação adequada do SCR, permite na 

maioria dos casos, a reparação completa dos tecidos perirradiculares, assim como, o 

desaparecimento espontâneo do trajeto fistuloso. 
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2.3. Resultado da Terapia Endodôntica  

O resultado do tratamento endodôntico é influenciado pela presença de 

microrganismos no interior do SCR, no momento da obturação. Com isso, 

microrganismos que persistiram ao tratamento endodôntico, podem sobreviver em 

um canal radicular tratado, sendo capazes de induzir a inflamação dos tecidos 

perirradiculares (ZERELLA et al., 2005; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008; VIEIRA et al., 

2012). Em um trabalho de RICUCCI et al. (2009) foram analisados histologicamente 

dentes com tratamento endodôntico e evidência de lesão perirradicular associada 

(doze sintomáticos e doze assintomáticos). Em quase a totalidade dos casos 

encontraram presença de microrganismos, exceto em um caso assintomático, no 

qual a reação de corpo estranho ao material obturador extruído foi a provável causa 

da doença pós-tratamento.  

BYSTRÖM et al. (1987) realizaram um  acompanhamento radiográfico em 79 

dentes por um período entre 2 e 5 anos. De acordo com os resultados, canais com 

culturas negativas antes da obturação endodôntica tiveram uma taxa de 95% de 

sucesso, confirmando o benefício de um canal livre de microrganismos detectáveis 

por método de cultura. 

De acordo com FRIEDMAN (2004), a periodontite apical influencia o resultado 

na terapia endodôntica. Na presença de periodontite apical pré-operatória, a taxa de 

sucesso é 10 a 25% mais baixa, do que na sua ausência. Essa taxa mais baixa em 

dentes com lesão perirradicular está parcialmente relacionada aos exames de 

acompanhamento de curto prazo, realizados antes da cura completa. O pior 

resultado na terapia de dente portador de periodontite apical ressalta a diferença 

entre prevenção e tratamento da doença estabelecida, a qual depende do potencial 

de reparo tecidual. Contudo, também reflete a incapacidade das técnicas 
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endodônticas atuais, em desinfetar consistentemente o SCR.  

NAIR et al. (2005) relataram que bactérias localizadas em istmos, 

ramificações e outras irregularidades do SCR podem não ser removidas, devido à 

ação limitada das substâncias irrigadoras e dos instrumentos endodônticos, durante 

o PQM. Algumas bactérias possuem grande capacidade de penetração nos túbulos 

dentinários, permitindo que estas resistam aos procedimentos da terapia 

endodôntica. Segundo (WALTIMO et al., 1999), alguns microrganismos como 

Candida albicans e Enterococcus faecalis podem apresentar resistência ao hidróxido 

de cálcio, comumente empregado na medicação intracanal.  

SJÖGREN et al. (1997) avaliaram os resultados da cicatrização dos tecidos 

perirradiculares, após a instrumentação de canais com culturas negativa ou positiva. 

Noventa e quatro por cento dos canais obturados após a obtenção de cultura 

negativa, obtiveram sucesso enquanto que, nos obturados após cultura positiva, 

apenas 68% foram bem sucedidos. 

Em 2004, FRIEDMAN & MOR avaliaram a sobrevida do dente, comparando o 

índice de sucesso endodôntico com o alcançado pela implantodontia. Para isso 

empregaram um critério tolerante (não rigoroso) na avaliação da taxa de sucesso do 

tratamento endodôntico. Em um critério de avaliação rigoroso para sucesso 

endodôntico são considerados curados, apenas casos com ausência de 

sintomatologia, inflamação, tumefação, ausência total de imagem radiolúcida 

perirradicular e normalidade no espaço do ligamento periodontal. Todavia, o critério 

tolerante considera os casos em processo de cura (curando/incertos), que 

apresentam menor lesão perirradicular, no momento do follow-up, quando 

comparado à radiografia inicial e ausência de sinais e sintomas desfavoráveis. Estes 

casos são somados aos de cura total, aumentando assim, o índice de sucesso 
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endodôntico (NG et al., 2007, NG et al., 2008ab, NG et al., 2011). 

RODRIGUES et al. (2015) relataram que o insucesso do tratamento 

endodôntico geralmente ocorre, quando uma infecção intrarradicular não é 

devidamente controlada, através dos procedimentos endodônticos. Portanto, do 

ponto de vista microbiológico, o principal objetivo do tratamento endodôntico em 

dente portador de lesão perirradicular é a erradicação da infecção no SCR.  

 

2.4. Combate à Infecção Endodôntica  

Os principais pilares no controle da infecção são o PQM associado à 

medicação intracanal, acompanhados da obturação do SCR e do selamento 

coronário definitivo (RÔÇAS & SIQUEIRA 2010; VERA et al., 2012). O tratamento 

endodôntico visa à eliminação da infecção e a prevenção de uma possível 

reinfecção (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008).  

Devido à complexidade anatômica, torna-se praticamente impossível alcançar 

a condição de esterilidade no SCR. Portanto, o profissional deve ter como objetivo, a 

redução da “carga” bacteriana a um nível compatível com o processo de cura. Isso 

significa alcançar uma contagem bacteriana total, inferior à necessária para manter 

ou induzir a doença. Todavia, definir exatamente o valor desta contagem, tem sido 

um grande desafio na pesquisa endodôntica (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008; 

SIQUEIRA & RÔÇAS, 2011). 

Na infecção endodôntica intrarradicular as bactérias estão fora do alcance do 

sistema de defesa do hospedeiro e da ação de antibióticos sistêmicos. Portanto,       

a intervenção do profissional é a única forma de tratar a infecção endodôntica 

(SIQUEIRA & RÔÇAS, 2011). 

O PQM tem a capacidade de eliminar a maior parte dos microrganismos 
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existentes no interior do canal radicular principal (FIGINI et al., 2008, RÔÇAS & 

SIQUEIRA, 2011). Instrumentos endodônticos, irrigação / aspiração e pontas 

ultrassônicas demonstraram eficácia na eliminação da maioria das bactérias 

cultiváveis presentes no interior do canal radicular. No entanto, bactérias viáveis 

ainda podem permanecer após o PQM (SIQUEIRA et al., 2013). Estudos (DE 

GREGORIO et al., 2009, CASTELO-BAZ et al., 2012) demonstraram que a ação 

química de algumas substâncias irrigadoras é fundamental na desinfecção do canal 

radicular. 

O hipoclorito de sódio (NaOCl) e a clorexidina (CHX) são substâncias 

químicas frequentemente utilizadas na irrigação do canal radicular, por 

apresentarem elevada eficácia antimicrobiana (ERCAN et al., 2004; SIQUEIRA et 

al., 2007a). De acordo com RÔÇAS & SIQUEIRA (2011), grandes volumes de 

solução irrigadora e renovações constantes são necessários para alcançar uma 

atividade antibacteriana favorável. 

O emprego da medicação intracanal entre sessões tem sido recomendado, a 

fim de eliminar possíveis bactérias que persistiram após o PQM. Isto porque, 

algumas áreas do canal principal podem não ter sido tocadas pelos instrumentos 

(RICUCCI & SIQUEIRA, 2008; RÔÇAS & SIQUEIRA, 2010; VERA et al., 2012; 

RICUCCI et al., 2013). 

O hidróxido de cálcio é a substância mais utilizada na medicação intracanal, 

porém devido a algumas limitações, necessita ser aplicado associado a outras 

substâncias (SIQUEIRA et al., 2007b). Estudos (SIQUEIRA & UZEDA, 1998; 

WALTIMO et al., 1999) demonstraram que algumas espécies microbianas 

apresentam certa resistência ao hidróxido de cálcio. A associação do hidróxido de 

cálcio com outras substâncias que também apresentam propriedades 
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antibacterianas continuam sendo propostas (PENESIS et al., 2008). O PMCC, por 

exemplo foi apresentado como uma opção de associação ao hidróxido de cálcio, por 

aumentar o espectro antimicrobiano e o raio de ação da medicação intracanal 

(BYSTRÖM et al., 1987; SIQUEIRA et al., 2008). A CHX também surgiu como uma 

proposta de veículo para o hidróxido de cálcio (SIQUEIRA et al., 2007a), mas alguns 

estudos não demonstraram maior desinfecção no canal radicular (VIANNA et al., 

2007; WANG et al., 2007). 

Através de métodos de cultura e molecular de reação em cadeia da 

polimerase (PCR), SCHIRMEISTER et al. (2007) detectaram in vivo, a presença de 

microrganismos em dentes assintomáticos tratados endodonticamente, associados a 

uma lesão perirradicular. Vinte pacientes foram selecionados e o retratamento 

endodôntico realizado com irrigação de NaOCl a 2,5%, EDTA a 17%, irrigação final 

com CHX 2% e medicação intracanal a base de hidróxido de cálcio. As amostras 

foram coletadas após a conclusão de cada uma das seguintes etapas: remoção do 

material obturador; PQM com NaOCl e EDTA; irrigação com CHX; e após a 

medicação intracanal. A espécie E. faecalis foi encontrada em 31% das amostras 

iniciais, todavia, após o PQM com NaOCl e EDTA, nenhum microrganismo foi 

detectado. Nas amostras coletadas após a medicação intracanal, duas ainda 

apresentaram microrganismos. Os autores concluíram que uma instrumentação 

adequada, associada à irrigação com NaOCl, EDTA e CHX, podem ser suficientes 

para a descontaminação do canal radicular. 

SIQUEIRA et al. (2007a) realizaram um estudo clínico avaliando a CHX a 

0,12%, como substância irrigadora durante o PQM, e o efeito antibacteriano aditivo 

da medicação intracanal a base de hidróxido de cálcio. Seguindo os critérios de 

inclusão e exclusão, 34 dentes com infecção intrarradicular primária e periodontite 
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apical crônica foram selecionados. As amostras bacterianas foram coletadas da 

seguinte forma: antes do tratamento (S1), após o PQM utilizando CHX como 

irrigante (S2), e após a medicação intracanal, a qual permaneceu por sete dias (S3). 

Bactérias cultiváveis foram encontradas nas três coletas realizadas e identificadas 

por meio de análise ribossomal 16S. Em S1, todos os canais foram positivos para 

bactérias e em S2 sete casos (53,8%) abrigavam bactérias cultiváveis. Em S3, 

apenas um caso (7,7%) foi positivo para a presença bacteriana. Os autores 

concluíram que a solução de CHX a 0,12%, quando empregada como irrigante, 

reduz significativamente o número de células bacterianas intracanal, mas não torna 

o canal livre de bactérias cultiváveis. Além disso, a aplicação da medicação 

intracanal por sete dias aumentou o número de casos de culturas negativas.  

A CHX é um agente antimicrobiano amplamente utilizado, que emergiu como 

um potencial irrigante a ser utilizado durante o tratamento endodôntico, em dentes 

com periodontite apical. Apesar de controvérsias, a CHX mostrou eficácia 

antimicrobiana como substância irrigadora, quando comparada ao NaOCl, emestu 

dos clínicos e laboratoriais (ERCAM et al., 2004; RUFF et al., 2006). Apesar de não 

apresentar capacidade para dissolver matéria orgânica como o NaOCl, a CHX é 

menos tóxica aos tecidos do hospedeiro (TANOMARU et al., 2002; ONCAG et al., 

2003), e apresenta substantividade dentinária, propriedade que pode prolongar por 

algumas semanas, o efeito antimicrobiano residual.  

RICUCCI et al. (2013) relataram um caso de persistência de sinais e 

sintomas, durante o tratamento endodôntico. Inúmeras sessões e sucessivas trocas 

de medicação a base de hidróxido de cálcio totalizaram 106 dias com medicação e 

cinco sessões de instrumentação. Devido à presença de sinais e sintomas, a cirurgia 

perirradicular foi realizada, e o ápice radicular juntamente com a lesão perirradicular, 
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submetidos à avaliação histobacteriológica. Para os autores, a causa do fracasso 

estava relacionada à presença de um biofilme bacteriano, localizado em um canal 

lateral, no segmento apical radicular. O maior desafio para clínicos e pesquisadores 

é o desenvolvimento de instrumentos e substâncias químicas, capazes de alcançar 

áreas de difícil acesso no SCR, ou seja, promover uma redução significativa da 

carga microbiana, que favoreça um reparo tecidual mais previsível na região 

perirradicular. 

 

2.5. Sistema Reciproc  

 Em 2008, YARED propôs uma técnica de instrumentação mecanizada do 

canal radicular empregando um único instrumento de NiTi. Partindo dessa premissa, 

o sistema Reciproc (VDW, Munique, Alemanha) foi posteriormente desenvolvido, o 

qual utiliza um único instrumento fabricado com liga NiTi M-Wire, operado em 

movimento reciprocante, girando 360° após três ciclos. Segundo o fabricante, a 

seleção de um dos diâmetros comercializados (R25, R40 e R50) está relacionada ao 

diâmetro inicial do canal radicular. Este instrumento possui conicidade variável ao 

longo da parte ativa, sendo que nos últimos 3 mm da ponta, apresenta conicidade de 

0,08, 0,06, e 0,05 mm/mm, para R25, R40 e R50, respectivamente. Alguns estudos 

(DE-DEUS et al., 2010; YOU et al., 2010) demonstraram que um instrumento de 

NiTi, aumenta sua resistência a fratura por fadiga e vida útil, quando submetido ao 

movimento alternado, em comparação ao movimento em rotação contínua. 

Embora não seja esperada diferença significativa na capacidade de 

modelagem, a redução no tempo do PQM, empregando um único instrumento é 

motivo de preocupação, uma vez que pode afetar negativamente, a limpeza e a 

desinfecção do canal radicular (ALVES et al., 2012; BURKLEIN et al., 2012; 
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BERUTTI et al., 2012; DE-DEUS et al., 2015). 

SIQUEIRA et al. (2013) avaliaram ex vivo, a capacidade de desinfecção e 

modelagem de sistemas mecanizados de NiTi, no preparo de canais mesiais de 

molares inferiores. Os canais foram previamente contaminados com E. faecalis e 

divididos de acordo com o sistema de instrumentação: Self-Adjusting File (SAF) 

(ReDent-Nova, Ra’anana, Israel), Reciproc e Twisted File (SybronEndo Kerr Dental, 

Glendora, CA, EUA). Amostras dos canais foram coletadas antes e após a 

instrumentação, e a quantificação bacteriana realizada por método de cultura. Em 

seguida, a modelagem dos canais foi analisada através de microtomografia 

computadorizada (micro-CT). De acordo com os resultados, todos os sistemas 

apresentaram eficaz desinfecção e desempenho no preparo dos canais, sem 

diferença estatística entre os grupos.  

MARINHO et al. (2014) compararam a eficácia do Reciproc, na remoção de 

bactérias cultiváveis de canais radiculares, em relação a um sistema rotatório de NiTi 

com múltiplos instrumentos. Quarenta pré-molares inferiores foram previamente 

contaminados com Escherichia coli por 21 dias e divididos aleatoriamente em 4 

grupos: Reciproc (R25); Mtwo (VDW, Munique, Alemanha); ProTaper Universal 

(Dentsply Sirona, York, PA, EUA) e RaCe (FKG Dentaire, La Chaux-de-Fonds, 

Suíça). As amostras coletadas antes (S1) e após a instrumentação (S2) foram 

analisadas por método de cultura. Em S1 foram detectadas bactérias em 100% dos 

canais, enquanto que em S2, todos os sistemas de instrumentação promoveram 

redução altamente significativa nos níveis de carga bacteriana. Concluíram que, o 

sistema de instrumento único reciprocante se mostrou tão eficaz, quanto os 

rotatórios de múltiplos instrumentos, na redução bacteriana dos canais radiculares. 

NEVES et al. (2014) avaliaram in vivo, 50 dentes unirradiculares com infecção 
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endodôntica primária e lesão perirradicular associada. Os grupos foram divididos de 

acordo com o sistema de instrumentação: SAF e instrumentos manuais de NiTi. 

Coletas bacterianas dos canais foram realizadas antes e após o PQM. A 

quantificação bacteriana foi realizada por PCR e por Checkerboard de captura 

reversa, utilizado na identificação das espécies microbianas, presentes antes e após 

o PQM. Os resultados mostraram que o sistema SAF obteve redução bacteriana 

superior, quando comparado à instrumentação manual (p<0,001). 

NEVES et al. (2016) compararam in vivo, a eficácia antibacteriana do 

Reciproc com o BioRaCe (FKG Dentaire, La Chaux-de-Fonds, Suíça), um sistema 

de múltiplos instrumentos acionados em rotação contínua. Foram selecionados 

dentes unirradiculares com canais radiculares portadores de necrose pulpar e 

periodontite apical associada. A redução dos níveis bacterianos totais e de 

estreptococos foi avaliada pelo método molecular quantitativo Real Time PCR 

(qPCR). Os resultados revelaram presença bacteriana em todas as amostras iniciais. 

Após o preparo, 16 (55%) e 15 (50%) canais dos grupos Reciproc e BioRaCe 

respectivamente, apresentaram bactérias detectáveis. Os autores concluíram que 

ambos os sistemas foram significativamente eficazes na redução da contagem 

bacteriana total e de estreptococos, e que independentemente do sistema utilizado, 

aproximadamente metade dos dentes ainda apresentaram bactérias detectáveis. 

 

2.6. Sistema BioRaCe 

O sistema BioRaCe foi especialmente desenvolvido para promover 

ampliações apicais recomendadas, sem a necessidade de etapas ou instrumentos 

adicionais, e segundo o fabricante, a maioria dos canais pode ser efetivamente limpo 

com o kit básico (BR0 25/.08, BR1 15/.05, BR2 25/.04, BR3 25/.06, BR4 35 /.04 BR5 
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40/.04).  

Na prática endodôntica moderna, a instrumentação rotatória com 

instrumentos de NiTi tem sido cada vez mais utilizada no preparo do canal radicular, 

pois reduz erros processuais, tempo de preparo e fadiga do operador, em 

comparação á instrumentação manual (FOSCHI et al., 2004; MACHADO et al., 

2010). Estudos (MARTINHO et al., 2010; MARINHO et al., 2012) demonstraram que 

no preparo de um canal radicular infectado, o emprego de sistemas rotatórios de 

NiTi com múltiplos instrumentos, promove redução da carga bacteriana, superior a 

90%.  

O PQM do canal radicular é uma combinação do efeito mecânico da 

instrumentação, associado aos efeitos químicos e físicos da irrigação/aspiração, 

visando alcançar limpeza, moldagem e desinfecção adequadas. Um preparo 

mecânico usando um agente irrigante sem efeito antimicrobiano pode reduzir 

significativamente, a contagem bacteriana intracanal (ØRSTAVIK et al., 1991; 

DALTON et al., 1998). No entanto, durante o preparo do canal radicular, o uso de 

irrigantes com ação antimicrobiana mostrou um aumento significativo na desinfecção 

(SHUPING et al., 2000; SIQUEIRA et al., 2000).  

 SHUPING et al. (2000) selecionaram 42 dentes com sinais clínicos e 

radiográficos de periodontite apical crônica, e avaliaram a redução bacteriana 

promovida pela instrumentação rotatória de NiTi associada à irrigação com NaOCl a 

1,25%. Também avaliaram o efeito antibacteriano da pasta de hidróxido de cálcio 

mantida nos canais por mais de uma semana. Amostras foram coletadas antes, 

durante, após a instrumentação e após a medicação intracanal à base de hidróxido 

de cálcio. Os resultados indicaram que o PQM foi um passo importante na redução 

bacteriana no canal radicular, durante o tratamento endodôntico. No entanto esse 
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protocolo não foi suficiente para tornar os canais totalmente livres de bactérias. O 

uso do hidróxido de cálcio como medicação intracanal por pelo menos uma semana, 

produziu uma maior redução bacteriana, quando comparado à coleta pós-

instrumentação. 

FLEMING et al. (2010) realizaram um estudo retrospectivo com 984 dentes 

tratados endodonticamente, comparando o sucesso da terapia endodôntica 

utilizando uma técnica clássica baseada na instrumentação manual com lima de aço 

inoxidável, irrigação com hipoclorito de sódio a 2,5%, medicação intracanal 

(hidróxido de cálcio e formocresol), múltipla sessões, obturação pela técnica de 

compactação lateral e restauração final, com uma técnica contemporânea baseada 

na instrumentação mecanizada com instrumentos de NiTi, irrigação com NaOCl, 

EDTA e CHX, sessão única, obturação do canal com técnica termoplastificada, uso 

de microscópio operatório, localizador apical, raios-X digital, agitação ultrassônica e 

restauração final. Nenhuma diferença estatisticamente significante foi observada 

entre os grupos de múltiplas sessões e sessão única.  

O diâmetro apical do preparo, também pode ser considerado como um 

aspecto importante, no tratamento de canal radicular infectado. Estudos in vitro 

revelaram que, quanto maior o diâmetro do preparo apical, maior a redução dos 

níveis bacterianos intracanal (ROLLISON et al., 2002; MICKEL et al., 2007). 

RODRIGUES et al. (2017) avaliaram in vivo, a influência do tamanho do preparo 

apical e do tipo de substância irrigadora, na redução da carga bacteriana de canais 

radiculares tratados endodonticamente e apresentando lesão perirradicular. Os 

canais foram divididos aleatoriamente em dois grupos, de acordo com o irrigante 

utilizado: NaOCl a 2,5% (n = 22) e solução salina  (n = 21), e preparados com o 

sistema Twisted File Adaptive (TFA) (SybronEndo, Orange, CA, EUA). Amostras 
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bacteriológicas foram colhidas antes da preparo (S1), após o uso do primeiro 

instrumento (S2) e após o terceiro instrumento do sistema (S3). No grupo da solução 

salina, uma amostra também foi coletada após a irrigação final com 1% de NaOCl 

(S4). Os níveis bacterianos e estreptococos totais foram avaliados pelo método PCR 

e os resultados revelaram presença bacteriana de 100% em S1, nos dois grupos. 

Comparando com o preparo do primeiro e do terceiro instrumento TFA, houve uma 

redução bacteriana altamente significativa, independente do irrigante (p<0,01). A 

ampliação apical do terceiro instrumento TFA promoveu significativamente, maior 

redução na quantidade de bactérias, em relação ao primeiro instrumento TFA 

(p<0,01). Na comparação entre os irrigantes após o uso do primeiro instrumento, 

não houve diferença significativa (p>0,05), no entanto após a instrumentação com o 

maior instrumento da série, o NaOCl foi significativamente superior, do que a 

solução salina (p<0,01). Concluíram que independentemente do tipo de irrigante, o 

aumento no diâmetro do preparo apical, favorece significativamente uma maior 

desinfecção do canal radicular.  

 

2.7. Métodos Moleculares  

 As infecções persistentes são geralmente compostas por uma comunidade 

microbiana mista, apresentando de uma a cinco espécies bacterianas, em casos de 

canais aparentemente tratados de forma adequada. Bactérias Gram-positivas 

facultativas são as mais prevalentes e os microrganismos mais frequente 

encontrados são: E. faecalis, C. albicans, Pseudoramibacter alactolyticus, 

Propionibacterium propionicum, Filifactor alocis, Pseudomonas aeruginosa, 

Streptococcus spp., Dialister spp., Actinomyces spp. e bacilos entéricos (SIQUEIRA 

& RÔÇAS 2011). 
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A identificação das principais espécies capazes de resistir aos efeitos 

antibacterianos dos protocolos endodônticos é de extrema importância para o 

entendimento do papel destes microrganismos, no resultado e prognóstico do 

tratamento endodôntico, a fim de se estabelecer uma terapêutica mais efetiva 

(RÔÇAS et al., 2011; NEVES et al., 2014). A grande maioria dos estudos existentes 

baseia-se em métodos de cultura para a identificação microbiana, sendo que estes 

métodos possuem algumas limitações como: baixa sensibilidade, erro na 

identificação de certas espécies, dificuldade na detecção de espécie de cultivo e 

incapacidade de crescimento de muitas espécies orais, nas condições laboratoriais 

(RÔÇAS & SIQUEIRA, 2011). Em função disso, os métodos moleculares vieram 

para suprir essas deficiências, pois são capazes de detectar e identificar 

microrganismos baseados em informações genômicas, diretamente da amostra 

clínica e sem a necessidade de cultivo em laboratório. Em função disso, a lista de 

patógenos endodônticos putativos vem se expandido (ASAI et al., 2002; SIQUEIRA 

& RÔÇAS, 2005a; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2005b; DALWAI et al., 2007). 

Algumas pesquisas (RÔÇAS et al., 2004; RÔÇAS et al., 2008) realizadas por 

métodos moleculares revelaram resultados diferentes, nas quais o E. faecalis em 

muitos casos, não se revelou como a espécie dominante. No estudo de ROLPH et 

al. (2001) avaliando fracasso endodôntico, a presença do E. faecalis não foi 

detectada. Esta descoberta levou a um questionamento, pois até então, essa 

espécie era apontada como a principal associada a casos de insucesso. Através de 

métodos moleculares, outros microrganismos encontrados em canais tratados têm 

sido associados a casos de fracasso endodôntico. Entre estes se encontram as 

espécies do gênero Streptococcus e algumas espécies bacterianas anaeróbias 

(SIQUEIRA & RÔÇAS, 2004; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2005b). 
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Em um estudo in vivo, PAIVA et al. (2012) selecionaram 30 dentes 

unirradiculares assintomáticos, com necrose pulpar e lesão perirradicular associada. 

Pacientes que receberam antibioticoterapia nos três meses anteriores, lesões 

cariosas extensas, fratura radicular ou coronária, tratamento endodôntico prévio, 

dente sintomático e com doença periodontal avançada foram excluídos desse 

estudo. Para a inclusão dos dentes, as amostras de controle da coroa precisavam 

estar negativas, tanto para o método de cultura, como para o PCR de largo alcance. 

Devido aos resultados positivos dos controles de esterilidade da coroa, três dentes 

foram excluídos. Uma amostra microbiológica foi coletada do canal antes do PQM 

(S1) e a instrumentação concluída na mesma consulta, empregando o sistema 

BioRaCe com irrigação de NaOCl a 2,5%. A segunda amostra (S2) foi coletada após 

a finalização do PQM. Treze canais foram irrigados com 2 ml de NaOCl 2,5% e 

depois esta solução foi ativada com ponta ultrassônica dentro do canal, durante 1 

minuto. Em seguida coletou-se a terceira amostra (S3). Os 14 dentes restantes 

foram irrigados com 5 ml de CHX a 2% e coletada a amostra S3. Todas as amostras 

S1 foram positivas para ambos os métodos de identificação bacteriana. Apesar de 

ambas as estratégias suplementares promoverem redução na incidência de 

resultados bacteriológicos positivos, quando comparados com as amostras pós-

instrumentação, não foi estatisticamente significativo (p>0,05). Também não houve 

diferença significativa nas comparações intergrupos.  

RÔÇAS et al. (2016) compararam o efeito antibacteriano do NaOCl 2,5% e da 

CHX 2%, como substâncias irrigadoras, em dentes com infecção primária. Cinquenta 

unirradiculares com um canal e lesão perirradicular foram divididos em dois grupos 

(n = 25) e preparados pelo sistema BioRaCe. Todas as amostras S1 foram positivas 

para presença bacteriana. Após o PQM, as amostras revelaram 44% e 40% de 



 

20 
 

bactérias detectáveis no grupo do NaOCl e da CHX, respectivamente. As diferenças 

na presença/ausência e os dados quantitativos não foram estatisticamente 

significativos (p>0,05). Ambos os protocolos mostraram-se altamente efetivos na 

redução dos níveis de Streptococcus spp. (p<0,001). Clinicamente, nenhuma 

diferença significativa foi observada quanto à eficácia antibacteriana, para ambas as 

substâncias usadas como principal irrigante.  

 

2.8.  Proservação do Tratamento Endodôntico 

 O principal objetivo do tratamento endodôntico consiste em prevenir ou 

eliminar a periodontite apical. A cura ou a permanência da doença perirradicular é 

amplamente dependente da ausência ou presença de microrganismos que podem 

ser eliminados através da limpeza, modelagem e debridamento do SCR. No entanto, 

alguns fatores podem influenciar no resultado do tratamento em longo prazo, de 

dente com periodontite apical preexistente ou com comprimento e obturação do 

canal radicular adequado (SJÖGREN et al., 1990; SETZER et al., 2011). 

A proservação é o controle clínico e radiográfico realizado após o tratamento 

endodôntico. O sucesso da terapia deve ser avaliado periodicamente de 6 em 6 

meses. O tratamento endodôntico bem executado atinge 85% a 95% dos casos, 

mesmo em dentes com lesão perirradicular. Casos de biopulpectomia são 

acompanhados até um ano, após a conclusão do tratamento endodôntico. Dentes 

com polpa necrosada devem ser preferencialmente avaliados, até no mínimo dois 

anos após a conclusão do tratamento. O controle clínico e radiográfico periódico é o 

meio disponível para estabelecer o êxito ou fracasso, do tratamento endodôntico 

(SIQUEIRA et al., 2015b). 
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SWARTZ et al. (1983) analisaram clínica e radiograficamente 1.007 dentes 

após 20 anos da conclusão do tratamento endodôntico, e a taxa de sucesso foi de 

87,79%. Os autores concluíram que o êxito diminuiu nos casos que apresentavam 

rarefação óssea perirradicular preexistente, sobreobturação e a ausência de 

restauração. 

NUNES (1993) avaliou radiograficamente 365 tratamentos endodônticos, 

observando insucesso em 67,12% dos casos. Os grupos dentários que 

apresentaram maior índice de falhas foram os incisivos centrais superiores, seguidos 

por incisivos laterais superiores e primeiros molares inferiores. Em 318 tratamentos 

(87,12%) ocorreram erros técnicos, o que pode gerar um aumento notório de casos 

de insucesso. Os cirurgiões-dentistas clínicos foram responsáveis por 86,84% das 

falhas encontradas, enquanto que os endodontistas, 58,54%.  

CHUGAL et al. (2001) realizaram um estudo de coorte prospectivo totalizando 

200 dentes, com 441 canais radiculares. As informações de diagnóstico e tratamento 

foram extraídas dos prontuários originais. A principal medida de desfecho foi a 

presença da periodontite apical. Os critérios utilizados na avaliação do resultado 

foram modificados a partir de STRINDBERG (1956). No diagnóstico pré-operatório 

pulpar e periapical, o tamanho pré-operatório da lesão perirradicular e o sexo do 

paciente foram revelados, a fim de exercer influência significativa no resultado do 

tratamento endodôntico. A maior influência observada relacionada à cicatrização 

pós-operatória foi a presença pré-operatória da periodontite apical.   

SJÖGREN et al. (1990) avaliaram o tratamento endodôntico de 356 pacientes 

após 8 a 10 anos. A taxa de sucesso nos casos de polpa vital ou não vital, sem 

presença da periodontite apical, excedia a 96%, enquanto que apenas 86% dos 

casos com polpa necrosada e periodontite apical obtiveram a cura. Para os autores, 
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o sucesso do tratamento endodôntico é significativamente influenciado pela 

presença ou ausência de lesão pré-operatória. Dente com periodontite apical pode 

apresentar uma taxa de insucesso até 20% maior, em relação a dente sem lesão 

perirradicular. Além disso, observaram que é necessário um período de 2 a 5 anos 

entre o tratamento e o follow-up, para atingir um completo reparo tecidual. 

PETERS & WESSELINK (2002) avaliaram a cicatrização de lesões 

perirradiculares em 39 dentes com cultura negativa, no momento da obturação e 

tratados em sessão única ou em duas sessões, com medicação intracanal (pasta de 

hidróxido de cálcio com solução salina estéril). Na primeira consulta os canais foram 

instrumentados e 18 destes receberam medicação intracanal. Após a coleta das 

amostras para análise microbiológica, os 21 canais restantes foram obturados com 

cone de guta-percha e cimento AH-26 (Dentsply DeTrey GmbH, Konstanz, 

Alemanha). Após quatro semanas, os dentes com medicação intracanal foram 

novamente acessados e obturados pelos mesmos materiais da sessão única, após a 

coleta das amostras. O controle da cura da lesão periapical foi acompanhado por um 

período de quatro a cinco anos, e em ambos os grupos, o diâmetro da lesão 

perirradicular diminuiu significativamente. A cura radiográfica completa foi observada 

em 81% no grupo de uma consulta e em 71%, em duas consultas. A probabilidade 

de sucesso aumentou continuamente ao longo do tempo, para ambos os grupos. 

Dentro das limitações deste estudo, nenhuma diferença significativa foi observada 

quanto à cicatrização da lesão perirradicular, entre os dentes tratados em uma ou 

duas consultas.  

TAVARES et al. (2009) analisaram a prevalência da periodontite apical em 

1035 dentes de pacientes franceses adultos, que possuíam tratamento endodôntico. 

Os autores investigaram a influência da qualidade da obturação e da restauração 
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coronária. Radiografias periapicais foram utilizadas na análise e os dentes 

classificados como saudável ou não saudável, de acordo com os métodos PAI e de 

STRINDBERG (1956). O índice PAI (ØRSTAVIK et al., 1986) é uma versão 

simplificada do método de interpretação radiográfica usada por BRYNOLF (1967), 

onde poderia classificar as lesões perirradiculares como curado, incerto ou doente. 

Em geral, a prevalência da periodontite apical em dentes com tratamento 

endodôntico foi 33% e somente 19% tinham tratamentos endodônticos classificados 

como adequado. A taxa de sucesso para os casos com tratamento endodôntico 

adequado foi 91%, sendo significativamente maior, quando comparado aos que 

possuíam tratamento inadequado (61%). Dentes com restaurações adequadas 

diminuíram significativamente a prevalência da periodontite apical (29%), em relação 

aos com restaurações inadequadas (41%). A combinação do tratamento 

endodôntico adequado e restaurações coronárias adequadas produziram uma taxa 

maior de sucesso (93,5%). A qualidade do tratamento endodôntico foi o fator mais 

importante para o sucesso, embora a qualidade da restauração coronária tenha 

influenciado positivamente no resultado do tratamento endodôntico. 

PIRANI et al. (2017) avaliaram in vivo, 213 canais instrumentados pela técnica 

step-down, irrigados com NaOCl a 5% e EDTA a 10%, e obturados com Thermafil 

(Denstply Tulsa Dental, Tulsa, OK, EUA) e cimento AH-Plus (Dentsply DeTrey 

GmbH, Konstanz, Alemanha). Os dentes foram reexaminados retrospectivamente, 

após cinco anos. Os dados clínicos e radiográficos coletados foram os seguintes: 

escore pré-operatório pelo PAI, sinais e sintomas, tipo de tratamento, comprimento e 

a presença da obturação radicular, presença ou ausência de espaços vazios, tipo de 

restauração, escore PAI de seguimento e sinais/sintomas. Os dentes foram 

considerados "saudáveis" (PAI ≤ 2, sem sinais/ sintomas) ou "não saudáveis" (PAI ≥ 
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3, sinais/sintomas presentes, retirados, ou extraídos por razões endodônticas). Sem 

acesso a radiografia inicial, dois examinadores previamente calibrados pelo PAI, 

avaliaram os resultados. De 213 dentes tratados, 187 (88%) sobreviveram e 26 

foram extraídos. Entre os extraídos, 6 (3%) apresentaram infecção endodôntica 

persistente (considerada 'não saudável') e 20 (9%) doença periodontal, fratura 

radicular ou coronária. Um total de 164/193 dentes (85%) foram avaliados como 

"saudáveis", com taxas significativamente mais elevadas (qui-quadrado; P < 0,04) 

"saudáveis" para dentes com escore PAI ≤ 2 e obturações endodônticas de 

comprimento adequado. A análise multinível identificou o escore PAI ≤ 2 (P = 0,002) 

como o único preditor de saúde periapical. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Bactérias podem persistir em canais tratados endodonticamente, e serem 

responsáveis por lesões perirradiculares persistentes. Na presença da lesão 

perirradicular, o propósito final do tratamento endodôntico é reduzir a carga 

microbiana, a níveis compatíveis com o processo de cura, criando condições 

favoráveis ao reparo dos tecidos perirradiculares. Dessa forma, é relevante associar 

a redução dos níveis da contagem microbiana ao reparo ou não da lesão 

perirradicular, comparando os resultados de tratamentos realizados por sistemas de 

instrumento único com de múltiplos instrumentos.  

Vale ressaltar que até o momento, nenhum estudo correlacionou achados 

clínicos e radiográficos de follow-up de dentes com necrose pulpar e lesão 

perirradicular, tratados endodonticamente, à quantificação bacteriana pelo método 

quantitativo Real-Time PCR (qPCR). 
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4. HIPÓTESE 

 

Avaliando através do método quantitativo Real-Time PCR (qPCR), quanto 

maior a redução da contagem microbiana intracanal, antes da obturação do canal 

radicular, maior o índice de sucesso do tratamento endodôntico de dentes com 

necrose pulpar e lesão perirradicular associada. 
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5. OBJETIVOS 

 

 Avaliar a presença e os níveis bacterianos após o PQM e compará-los com os 

achados clínicos e radiográficos de follow-up, de tratamento endodônticos realizados 

pelos sistemas Reciproc e BioRaCe. 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

6.1. Perfil da amostra  

 Para esse estudo foram selecionados pacientes que realizaram tratamento 

endodôntico em dente permanente unirradicular com canal único, devido à presença 

de necrose pulpar associada à lesão perirradicular. Os casos incluídos neste estudo 

apresentaram os seguintes pré-requisitos: tratamento endodôntico realizado a cerca 

de dois anos; radiografias periapicais inicial e final do tratamento endodôntico; idade 

variando entre 12 e 70 anos; rizogênese completa; ausência de iatrogenias no canal 

radicular (perfuração, degrau e desvio); ausência de doença periodontal avançada e 

selamento coronário adequado.  

             Seguindo as orientações do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Estácio de Sá (UNESA), os pacientes foram previamente informados 

sobre o tratamento e a necessidade de acompanhamento após a conclusão da 

terapia endodôntica. A seguir, assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido, conforme a resolução número 196 de 10/10/96, do Conselho Nacional 

de Saúde (Anexo).  

 No atendimento inicial, alguns dados dos pacientes foram coletados e 

registrados em uma ficha clínica endodôntica, a fim de organizar e facilitar o 

planejamento, assim como, o monitoramento dos resultados do tratamento 

endodôntico. Na ficha clínica constavam as seguintes informações: nome completo, 

endereço, contatos telefônicos, data de nascimento, número de identidade, gênero, 

número de identificação da amostra, número do dente na arcada, resultado dos 

testes de sensibilidade pulpar (térmico ao frio) e perirradicular (percussão vertical e 

palpação), condição sistêmica, histórico médico e odontológico, presença ou 
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ausência de sintomatologia prévia, presença de fístula, dimensão da lesão 

perirradicular, técnica de instrumentação empregada, solução irrigadora utilizada, 

diâmetro apical final (lima memória), tipo de medicação intracanal, limite apical da 

obturação, sintomatologia pós-operatória, tempo de proservação, qualidade do 

selamento coronário (provisório ou definitivo), quantificação bacteriana inicial e final 

pelo método de PCR, PAI final, PAI follow-up e PAI resultado.  

 Os atendimentos foram realizados por um único endodontista, seguindo 

protocolos de tratamento endodôntico baseados em evidências científicas, e com 

rigoroso controle de assepsia, executado de acordo com (NEVES et al. 2016). Os 

dentes selecionados foram divididos aleatoriamente em dois grupos, de acordo com 

o sistema de instrumentação mecanizada utilizada: instrumento único (Reciproc) 

(Figura 1) ou múltiplos instrumentos (BioRaCe) (Figura 2). O acompanhamento 

clínico e radiográfico totalizou 22 casos no grupo BioRaCe e 25 no Reciproc. Em 

ambos os protocolos clínicos, todos os tratamentos endodônticos foram realizados 

por um único operador, especialista em endodontia, seguindo um rigoroso protocolo 

de desinfecção e de coleta da amostra. A irrigação foi realizada com solução de 

NaOCl a 2,5%, uso de medicação intracanal com pasta hidróxido de cálcio, com 

tempo mínimo de uma semana. 

 

                                          
                                                 Figura 1. Sistema Reciproc 
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                                           Figura 2. Sistema BioRaCe 
 

6.2. Procedimentos radiográficos 

 No exame radiográfico de follow-up empregou-se a mesma técnica 

(paralelismo) e tipo de filme radiográfico periapical adulto (E-Speed – Carestream, 

Rochester, NY, EUA), utilizados nas radiografias inicial e final. Com o objetivo de 

padronizar a posição das incidências radiográficas, um posicionador de filme 

radiográfico Cone Endo (Maquira Indústria de Produtos Odontológicos S.A, Maringá, 

PR) foi utilizado com distância foco-filme de 40 centímetros, através de um aparelho 

de Raio X Timex 70E Coluna Móvel (Gnatus Equipamentos Médico-Odontológicos 

Ltda, Ribeirão Preto, SP).  

 Os filmes radiográficos foram processados manualmente em câmara escura 

portátil, e os procedimentos de controle de infecção e biossegurança preconizados 

pela Disciplina de Radiologia da Faculdade de Odontologia de UNESA foram 

rigorosamente seguidos, tanto nos procedimentos da técnica, quanto no 

processamento químico dos filmes. Ao final, todas as radiografias foram digitalizadas 

através de um scanner Handy view M-188 (Shenzhen MLG Science and Technology 

Co., ltd, Taiwan, China) (Figura 3) e arquivadas em um microcomputador. 

                                      

6.3. Avaliação Radiográfica 

             As imagens radiográficas digitalizadas foram avaliadas por dois 
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endodontistas, calibrados pelo método PAI separadamente, não foi necessário o 

terceiro avaliador. A radiografia do final do tratamento endodôntico e as de follow-up 

foram posicionadas no mesmo slide, e projetadas através de um projetor multimídia, 

em uma sala com iluminação adequada. Ao final da avaliação foi utilizado o 

coeficiente de Kappa, para análise da concordância entre os julgadores, onde k > 

0,8 significa boa concordância, 0,61 ≤ k ≤ 0,8 concordância substancial e 0,41 ≤ k ≤ 

0,6 concordância moderada, realizada a calibragem, foi obtido o índice Kappa 

satisfatório (boa concordância) de acordo com o exigido, os avaliadores  atribuiram 

escores PAI na avaliação radiográfica de proservação, conforme segue: 1 - ausência 

de lesão; 2 e 3 – incerto; 4 e 5 - destruição presente, seguindo a metodologia 

estabelecida por ØRSTAVIK et al. (1986) (Figura 4). 

 

 
                                                 Figura 3. Índice Periapical (PAI) de Ørstavik  

 

6.4. Tabela de Dados 

            Uma tabela foi confeccionada para registro de informações dos casos 

selecionados. O diâmetro da lesão foi avaliado de acordo com a metodologia 

descrita por RICUCCI et al., (2011), na qual a radiografia inicial foi medida pelos 

avaliadores com uma régua milimetrada transparente e classificada da seguinte 

forma: lesão grande (≥ 5mm)  e lesão pequena (< 5mm).  
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 O limite apical da obturação na radiografia final foi analisado pelos 

avaliadores e registrado em milímetros, definindo como limite zero a obturação no 

forame apical. 

A tabela 1 apresenta os dados coletados do paciente, dente e análise 

microbiológica (método PCR). A contagem bacteriana inicial (antes do PQM) e final 

(após o PQM), e a análise através do índice PAI são apresentadas na tabela 1. 

 

Tabela 1. Dados registrados dos casos avaliados. 
Paciente ID 

(amostra) 
Dente Idade Sexo Sintomas Fístula Tamanho 

da lesão 
(Rx inicial) 

 Limite da  
obturação 
(Rx final) 

Tempo de 
proservação 

Técnica de 
instrumen 
tação 

MIC MAF Conta
gem 
Inicial 

Contagem 
Final 

 PAI 
(final) 

    PAI 
(Follow-
up) 

      PAI 
Resultado 

      
 

    
 

     
 

ID. Identificação da amostra \ MIC. Medicação intra-canal \ MAF. Limite da obturação 

PAI. Índice periapical  

 

6.5. Análise Estatística 

Todas as análises foram realizadas utilizando o programa 

estatístico Statistical Package for Social Science (SPSS), version 21.0 (IBM, Armonk, 

NY, EUA). A normalidade das variáveis foi verificada através dos testes de 

Kolmogorov-Smirnov e Shapira-Wilk, além das análises gráficas. Os dados foram 

expressos como média (desvio padrão) e mediana (mínimo – máximo), para as 

variáveis quantitativas, e frequência absoluta e relativa para as variáveis qualitativas. 

Na análise de comparação entre grupos utilizou-se o teste exato de Fisher e 

teste de Mann-Whitney, para as variáveis  qualitativas e quantitativas, 

respectivamente (análise de dados independentes). O teste de Wilcoxon signed rank 

foi utilizado para comparar a média de percentual de redução entre os tempos 1 e 2, 

dentro de cada grupo.  
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As análises de correlação foram realizadas entre duas variáveis contínuas 

(coeficiente de correlação de Pearson); entre uma dicotômica e outra contínua 

(coeficiente de correlação ponto bisserial); e entre duas variáveis dicotômicas 

(Coeficiente de correlação phi).  

O nível de significância estatística estabelecido foi de 5% (p < 0.05). 
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7. RESULTADOS 

     

         De um total de 47 casos (todos unirradiculares), foram avaliados 22 (46,8%) 

tratamentos endodônticos realizados com o sistema BioRaCe e 25 (53,2%) com 

Reciproc. 

O fator idade do paciente revelou média de 36,05 no grupo BioRaCe e  38,8 

no grupo Reciproc, resultando na média de 37,51 anos, sem diferença significativa 

entre os grupos. 

Em relação ao sexo, 59,6% foram do sexo feminino e 40,4% do masculino. O 

grupo BioRaCe apresentou 11 (50%) casos do sexo feminino e 11 (50%) do 

masculino, enquanto que o grupo Reciproc, 17 do sexo feminino (38%) e 8 (32%) do 

masculino, sem diferença significativa entre os grupos.  

A presença de fístula pré-operatória foi observada em 9,1% (n=2) no grupo 

BioRaCe e 4% ( n=1) no Reciproc, totalizando 6,4% não apresentando diferença 

significativa. 

A sintomatologia pós-operatória (após a primeira consulta) estava presente 

em quatro casos do total (8,5%), sendo todos do grupo Reciproc, que representa 

16% deste grupo, não houve diferença significativa, nenhum caso de dor pré-

operatória, apresentou dor pós-operatória.  

        Com relação ao tamanho da lesão perirradicular inicial, o total de casos 

avaliados revelou 87,2% e 12,8% de lesão pequena e grande, respectivamente. 

Deste valor, o grupo BioRaCe apresentou 18 casos (81,80%) com lesões pequenas 

(< 5 mm) e quatro (18,20%) com lesões grandes (≥ 5mm). No grupo Reciproc foram 

encontrados 23 casos (92%) com lesões pequenas e duas (8%) com lesões 

grandes, sem diferença significativa entre os grupos. 
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A média obtida entre os sistemas testados quanto ao limite da obturação do 

canal foi 0,7mm, aquém do forame apical. A média no grupo BioRaCe foi 0,5 mm, 

enquanto que no Reciproc foi 0,8mm, revelando diferença estatística significante 

entre os grupos. 

O resultado total (BioRaCe + Reciproc) avaliado pelo índice PAI revelou 8,5% 

de casos com doença (ausência de reparo), 14,9% incertos (em processo de cura) e 

76,6% curados. No entanto, quando aplicado um critério de avaliação rigoroso, no 

qual o grupo doença foi somado ao incerto, obteve-se 23,4%. Ao contrário, na 

aplicação de um critério tolerante, no qual casos incertos foram adicionados aos 

curados, o resultado alcançou 91,5%. A tabela 2 apresenta uma análise estatística 

descritiva geral. 

A média da carga bacteriana em S1 no grupo BioRaCe foi de 9,755 células 

bacterianas e 1,27 no grupo Reciproc, sem diferença significativa entre os grupos, 

assim como nos resultados de S2 (BioRaCe = 1,134 e Reciproc = 4,114). A média 

percentual de redução bacteriana alcançou 97,3% (DP = 5,1) e 96,6% (DP = 10,0) 

para BioRaCe e Reciproc respectivamente, sem diferença estatística significante 

entre os grupos. 

         No follow-up de até dois anos, a análise pelo método PAI classificou no grupo 

BioRaCe, um caso (4,5%) como doente, quatro (18,2%) incertos (curando) e 

dezessete (77,3%) curados, enquanto que no grupo Reciproc, três (12%) como 

doentes, três (12%) incertos e dezenove (76%) curados. Todavia, empregando um 

critério rigoroso (doente + incerto) obteve-se cinco casos (22,7%) no grupo BioRaCe 

e (24%) no Reciproc, sem diferença estatística significante entre os grupos. Por 

outro lado, a análise pelo critério tolerante (curado + incerto) revelou 21 (95,5%) e 22 

(88%) casos para BioRaCe e Reciproc respectivamente, também sem diferença 



 

36 
 

estatística significante entre os grupos. A tabela 3 apresenta uma análise estatística 

descritiva por grupo (BioRaCe e Reciproc), enquanto a tabela 4 mostra uma análise 

resumida da relação entre carga bacteriana (S1 e S2) e resultado do tratamento, por 

grupo. 

 

Tabela 2. Análise estatística descritiva por grupo (BioRaCe e Reciproc) 

 
    Parâmetros 

 
BioRaCe (n) 

 
BioRaCe (%) 

 
Reciproc (n) 

 
Reciproc (%) 
 

Total de pacientes 

 

22 46,8 

 

25 

 

53,2 

Carga bacteriana S1 (média ± desvio 

padrão) 

9,75
5
 ±2,32

6a
 

- 

1,2
7 
±2,47

7a
 - 

Carga bacteriana S2 (média ± desvio 

padrão) 

1,13
4a

±2,54
4a

 

- 

4,11
4
±8,08

4a
 - 

Idade (média/anos) 36,05
a 

- 38,8
a
 - 

Feminino 11
a
 50 17

a
 68 

Masculino 11
a
 50 8

a
 32 

Sintomático (primeira consulta) 0
a 

0
 

4
a 

16 

Com fístula (primeira consulta) 2 9,1 1 4 

Lesão pequena (pós-obturação) 18
a
 81,8 23

a
 92 

Lesão grande (pós-obturação) 4
a
 18,2 2

a
 8 

Limite da obturação (Rx) Média (mm) 0,5
a 

- 0,8
b
 - 

Doente (PAI Follow up) 1 4,5 3 12 

Incerto (PAI Follow up) 4 18,2 3 12 

Curado (PAI Follow up) 17 77,3 19 76 

Doente + Incerto (critério rigoroso) 

 

5
a 

22,7 

 

6
a 

 

24 

Curado + Incerto (critério tolerante) 

 

21
a 

95,5 

 

22
a 

 

88 

             a,b
 Letras diferentes denotam uma diferença significativa entre os grupos, P valor <0.05. Teste de 

            correlação de Pearson e Teste exato de Fisher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

37 
 

 
       Tabela 3. Análise estatística da relação carga bacteriana e resultado do tratamento endodôntico 

                         S1 S2 P=valor 
 Rigoroso 
(curado) 

Tolerante 
(curado + curando) 

BioRaCe           168500* 
                       (953-1,02x10

7
) 

 

Reciproc            710000* 
                      (326-9,97x10

7
) 

 
 

P=valor               0,233 

 
60,5* 

(0-9,3x10
4
) 

 
155* 

(2,55x10
8
) 

 
 

0,223 

 
   
 < 0,001 
 
 
  < 0,001 

 
 

77,3% 
 

 
       76% 

 
 

1,000 

 
 

95,5% 
 

 
88% 

 
 

0,611 

*dados apresentados como mediana (min-max) 
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8. DISCUSSÃO 

 

Para melhor prever o processo de cicatrização dos tecidos perirradiculares, a 

remoção de bactérias e seus subprodutos, se mantêm como a abordagem mais 

efetiva (SCHEIN & SCHILDER 2006; SIQUEIRA et al., 2013). A remoção mecânica 

pela instrumentação associada à irrigação constante do canal radicular é primordial 

para a eliminação da infecção endodôntica, uma vez que essa combinação pode 

reduzir drasticamente a microbiota no interior do canal radicular (GOMES et al., 

2012; SIQUEIRA et al., 2013). 

  Tradicionalmente, a detecção da lesão perirradicular é realizada por exame 

de imagem, sendo a radiografia periapical, o método auxiliar mais comumente 

utilizado (PETERS & PETERS, 2012). Outros métodos de imagem como a 

radiografia extraoral, tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC), 

tomografia computadorizada (TC), ressonância magnética e ultrassonografia foram 

propostas por alguns autores (TROPE et al., 1989; SIMON et al., 2006; AGGARWAL 

et al., 2008; ROSENBERG et al., 2010; PETERS & PETERS, 2012). Neste estudo, a 

radiografia periapical foi selecionada por representar o método de exame 

complementar mais utilizado por profissionais, na detecção de lesão perirradicular 

óssea.  

  A persistência microbiana geralmente está relacionada à localização dos 

microrganismos no SCR. Isso se explica pelo fato de que biofilmes bacterianos 

podem não ser alcançados pela ação mecânica dos instrumentos endodônticos em 

áreas de istmos, canais laterais e ramificações apicais (VERA et al., 2012; NAIR et 

al., 2005). Todavia, NEVES et al. (2016) mostraram que os sistemas de 

instrumentação mecanizada Reciproc e BioRaCe foram altamente efetivos na 
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redução dos níveis de estreptococos dos canais radiculares, porém sem diferença 

significativa entre eles. 

Para SIQUEIRA et al. (2000), a eficácia antibacteriana do PQM não é 

aparentemente influenciada pelo número de instrumentos empregados. Segundo 

esses autores, a eliminação significativa da população microbiana é influenciada 

pelo diâmetro do preparo apical e pelo tipo, volume, concentração e tempo de 

exposição à substância química irrigadora.  

Os resultados do estudo prévio NEVES et al. (2016), revelaram uma redução 

estatisticamente significativa da contagem bacteriana antes e depois do preparo 

químico-mecânico quantificado pelo método molecular real-time PCR. No que se 

refere à redução da carga bacteriana, os achados encontrados no estudo de NEVES 

et al. (2016), servem de base para o presente estudo e estão em acordo com outras 

pesquisas (SJÖGREN et al., 1997., ZERELLA et al., 2005; SCHIRRMEISTER et al., 

2007; RÔÇAS e SIQUEIRA, 2010; PAIVA et al., 2012), que avaliaram, através de 

métodos de cultura e moleculares, os efeitos do tratamento na eliminação bacteriana 

do interior dos canais radiculares. 

Nesse estudo, os resultados foram acompanhados durante um período entre 

um e dois anos, após o tratamento endodôntico realizado com um dos sistemas de 

instrumentação mecanizada: instrumento único ou múltiplo. Apesar da redução 

bacteriana altamente significativa observada, bactérias ainda foram detectadas 

(1,134 e 4,114) para Reciproc e BioRaCe, respectivamente. Este resultado está de 

acordo com estudos anteriores, que empregaram diferentes técnicas de 

instrumentação associadas a irrigação com NaOCl (HUFFAKER et al., 2010; 

ROÇAS et al., 2013). 
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Até o presente momento, a literatura não relata nenhum estudo 

correlacionando quantidade de células bacterianas, com o índice de sucesso do 

tratamento endodôntico. Nesse trabalho, quando se avaliou o sucesso do tratamento 

endodôntico em follow-up de 1 a 2 anos, levando-se em conta o critério de avaliação 

rigoroso, no qual curado representa apenas casos com ausência de sintomas e 

sinais clínicos desfavoráveis, e imagem radiográfica sem lesão perirradicular e com 

normalidade do espaço do ligamento periodontal, o sucesso foi de 76,6%, enquanto 

que os casos incertos acrescidos aos doentes, 23,4%. Esse resultado está em 

concordância com estudos prévios (NG et al., 2007; NG et al., 2008ab; NG et al., 

2011), os quais apresentaram índice de sucesso entre 68 e 85%. Todavia, quando 

se aplicou um critério tolerante (não rigoroso) para avaliação de sucesso, somando 

os casos curados com os incertos (ou que ainda estão curando) alcançou 91,5%, 

enquanto que nos considerados doentes foi 8,5%. Estes resultados foram 

semelhantes ao estudo de NG et al. (2010), no qual o índice de sucesso variou entre 

86 e 93%. Na comparação do resultado de sucesso pelo critério rigoroso com o 

tolerante, não se observou diferença estatística significativa. 

A literatura apresenta trabalhos in vitro, ex vivo e in vivo (ALVES et al., 2012; 

MACHADO et al., 2013; SIQUEIRA et al., 2013; NEVES et al., 2016), nos quais a 

eficácia antibacteriana do PQM não é influenciada pelo número de instrumentos 

utilizados, o que está em concordância com esse estudo.  

Em relação à presença de fistula e prognóstico do tratamento endodôntico, a 

literatura é controversa. Alguns autores (SJÖGREN et al., 1990; WEIGER et al., 

2000; CHEVIGNY et al., 2008; RICUCCI et al., 2011) mencionaram que a presença 

de fístula não influência na cura da lesão perirradicular, porém NG et al. (2011), 
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afirmam o contrário.  Na análise estatística realizada no presente estudo, a presença 

de fístula não influenciou no resultado de cura das lesões perirradiculares.  

No que se refere ao tamanho da lesão perirradicular, a análise estatística 

mostrou que o tamanho da lesão (< 5 mm ou ≥ 5 mm) não teve influência 

significativa nos resultados dos casos curados (sucesso segundo critério rigoroso ou 

tolerante), ratificando achados de estudos prévios (SJÖGREN et al., 1990; 

CHEVIGNY et al., 2008; RICUCCI et al., 2011), porém em desacordo com WEIGER 

et al. (2000) e NG et al. (2011).   

De acordo com a literatura, o índice de sucesso é maior, quando o limite da 

obturação se encontra entre 0,5 a 2 mm aquém do forame apical (NG et al., 2011). 

Esta informação está em conformidade com os resultados desse estudo (média 0,7 

mm ± 0,6 mm), onde o sucesso pode está associado ao limite da obturação. 

Nesse trabalho, as variáveis idade (média / ano = 31,51) e sexo (feminino = 

59,6% e masculino = 40,4%), não mostraram influência estatística significativa em 

relação o sucesso (critério rigoroso ou tolerante), corroborando com pesquisas 

prévias (CHEVIGNY et al., 2008; NG et al., 2011). 
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9. CONCLUSÔES 

       

 Empregando o método quantitativo Real-Time PCR (qPCR), observou-se uma 

correlação entre os níveis bacterianos após o PQM e os resultados dos 

tratamento endodôntico realizados com sistema mecanizado de instrumento 

único (Reciproc) ou múltiplo (BioRaCe), representando um importante avanço 

no conhecimento da determinação do limiar de níveis bacterianos para a 

doença endodôntica.  

 

 Tratamentos endodônticos realizados com os sistemas Reciproc ou BioRaCe 

não apresentaram diferença significativa nos níveis bacterianos avaliados 

pelo método quantitativo Real-Time PCR (qPCR), assim como com relação 

aos achados clínicos e radiográficos de follow-up. 

 

 A presença de sintomatologia e fístula pré-operatória, tamanho da lesão 

perirradicular, limite da obturação, idade e sexo do paciente não influenciaram 

significativamente no resultado do tratamento.  

      

 

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Aggarwal V, Logani A, Shah N (2008). The evaluation of computed tomography 
scans and ultrasounds in the differential diagnosis of periapical lesions. J Endod 34: 
1312-1315 

Alves FR, Rôças IN, Almeida BM, Neves MA, Zoffoli J, Siqueira JF Jr (2012). 
Quantitative molecular and culture analyses of bacterial elimination in oval-shaped 
root canals by a single-file instrumentationtechnique. Int Endod J 45: 871–877. 

Asai Y, Jinno T, Igarashi H, Ohyama Y, Ogawa T (2002). Detection and 
quantification of oral treponemes in subgingival plaque by real-time PCR. J Clin 
Microbiol 40: 3334-3340. 

Berutti E, Chiandussi G, Paolino DS, Scotti N, Cantatore G, Castellucci A, Pasqualini 
D (2012). Canal shaping with WaveOne primary reciprocating files and ProTaper 
system: a comparative study. J Endod 38: 505-509. 

Brynolf L (1967). Histological and roentgenological study of periapical region of 
human upper incisors. Odonlol Revy 18: Suppl. 11. 

Burklein S, Hinschitza K, Dammaschke T, Schafer E (2012). Shaping ability and 
cleaning effectiveness of two single-file systems in severely curved root canals of 
extracted teeth: reciproc and WaveOne versus Mtwo and ProTaper. Int Endod J 45: 
449-461. 

Byström A, Happonen R, Sjögren U, Sundqvist G (1987). Healing of periapical 
lesions of pulpless teeth after endodontic treatment with controlled asepsis. Endod 
Dent Traumatol 3: 58-63. 

Byström A, Sundqvist G (1985). The antibacterial action of sodium hypochlorite and 
EDTA in 60 cases of endodontic therapy. Int Endod J 18: 35-40. 

Castelo-Baz P, Martin-Biedma B, Cantatore G, Ruíz-Piñón M, Bahillo J, Rivas-
Mundiña B, Varela-Patiño P (2012). In vitro comparison of passive and continuous 
ultrasonic irrigation in simulated lateral canals of extracted teeth. J Endod 38: 688-
691. 

Chevigny C, Dao TT, Basrani BR, Marquis V, Farzaneh M,Abitbol S, Friedman S 
(2008). Treatment outcome in endodontics: the Toronto study. Phase IV: Initial 
treatment. J Endod 34: 258-263. 

Chugal NM, Clive JM, Spangberg LS (2001). A prognostic model for assessment of 
the outcome of endodontic treatment: effect of biologic and diagnostic variables. Oral 
Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 91: 342-352. 

Dalton BC, Ørstavik D, Phillips C, Pettiette M, Trope M (1998) Bacterial reduction 
with nickel-titanium rotary instrumentation. J Endod 24: 763-767. 



 

44 
 

Dalwai F, Spratt DA, Pratten J (2007). Use of quantitative PCR and culture methods 
to characterize ecological flux in bacterial biofilms. J Clin Microbiol 45: 3072-3076. 

De-Deus G, Marins J, Silva EJN, Souza E, Belladonna FG, Reis C, Machado AS, 
Lopes RT, Versiani MA, Paciornik S, Neves AA (2015). Accumulated hard tissue 
debris produced during reciprocating and rotary nickel-titanium canal preparation. J 
Endod 41: 676-681. 

De-Deus G, Moreira EJ, Lopes HP, Elias CN (2010). Extended cyclic fatigue life of 
F2 Pro-Taper instruments used in reciprocating movement. Int Endod J 43: 1063-
1068. 

De Gregorio C, Estevez R, Cisneros R, Heilborn C, Cohenca N (2009). Effect of 
EDTA, sonic and ultrasonic activation on the penetration of sodium hypochlorite into 
simulated lateral canals: an in vitro study. J Endod 35: 891-895. 

Ercan E, Ozekinci T, Atakul F, Gül K (2004). Antibacterial activity of 2% chlorhexidine 
gluconate and 5,25% sodium hypochlorite in infected root canal: in vivo study. J 
Endod 30: 84-87. 

Fidgor D, Sundqvist G (2007). A big role for the very small – understanding the 
endodontic microbial flora. Aust Dent J Endod Sup 52: S38-S51. 

Figini L, Lodi G, Gorni F (2008). Single versus multiple visits for endodontic treatment 
of permanent teeth: a cochrane systematic review. J Endod 34: 1041-1047. 

Fleming CH, Litaker MS, Alley LW (2010). Comparison of classic endodontic 
technique versus contemporany techniques on endodontic treatment success. J 
Endod 36: 414-418 

Foschi F, Nucci C, Montebugnoli L, Marchionni S, Breschi L, Malagnino VA, Prati C 
(2004). SEM evaluation of canal wall dentine following use of Mtwo and ProTaper 
NiTi rotary instruments. Int Endod J 37: 832-839. 

Friedman S (2004). Resultado do tratamento e prognóstico da terapia endodôntica. 
In: Ørstavik D, Ford TRP. Fundamentos da Endodontia. Prevenção e Tratamento da 
Periodontite Apical. São Paulo, SP: Ed Santos, 367-391. 

Friedman S, Mor C (2004). The success of endodontic therapy-healing and 
functionality. CDA Jounal 6: 493-503. 

Gomes BP, Endo MS, Martinho FC (2012) Comparison of endotoxin levels found in 
primary and secondary endodontic infections. J Endod 38: 1082-1086. 

Huffaker SK, Safavi K, Spangberg LS, Kaufman B (2010). Influence of a passive 
sonic irrigation system on the elimination of bacteria from root canal systems: a 
clinical study. J Endod 36: 1315-1318. 

Ingle JI, Taintor JF (1989). Patologia perirradicular. In: Torabinejad M, Walton RE, 
Ogilvie AL. Endodontia. 3ª ed. Rio de Janeiro, RJ: Editora Guanabara, 359-380. 



 

45 
 

Kakehashi S, Stanley HR, Fitzgerald RJ (1965). The effects of surgical exposures of 
dental pulps in germ-free and convencional laboratory rats. Oral Surg Oral Med Oral 
Pathol 18: 340-348. 

Kishen A (2012). Advanced therapeutic options for endodontic biofilms. Endod 
Topics 22: 99-123. 

Machado ME, Nabeshima CK, Leonardo MFP, Reis FAS, Britto MLB, Cai S (2013). 
Influence of reciprocating single-file and rotary instrumentation on bacterial reduction 
on infected root canals. Int Endod J 46: 1083-1087. 

Machado ME, Sapia LA, Cai S, Martins GH, Nabeshima CK (2010). Comparison of 
two rotary systems in root canal preparation regarding disinfection. J Endod 36: 
1238–1240. 

Marinho AC, Martinho FC, Goncalves LM, Rabang HCR, Gomes BPFA (2014). Does 
the Reciproc file remove root canal bacteria and endotoxins as effectively as multifile 
rotary systems? Int Endod J 48: 542-548. 

Marinho AC, Martinho FC, Zaia AA, Ferraz CCR, Gomes BPFA (2012). Influence of 
the apical enlargement size on the endotoxin level reduction of dental root canals. J 
Appl Oral Sci 20: 661-666. 

Martinho FC, Chiesa WM, Marinho AC, Zaia AA, Ferraz CCR, Almeida JFA, Souza-
Filho FJ, Gomes BPF (2010). Clinical investigation of the efficacy of 
chemomechanical preparation with rotary nickel-titanium files for removal of 
endotoxin from primarily infected root canals. J Endod 36: 1766–1769. 

Martinho FC, Freitas LF, Nascimento GG, Fernandes AM, Leite FR, Gomes AP, 
Camões IC (2015). Endodontic retreatment: clinical comparison of reciprocating 
systems versus rotary system in disinfecting root canals. Clin Oral Investig 19: 1411-
1417. 

Martinho FC, Gomes AP, Fernandes AM, Ferreira NS, Endo MS, Freitas LF, Camões 
ICG (2014). Clinical comparison of the effectiveness of single-file reciprocating 
systems and rotary systems for removal of endotoxins and cultivable bacteria from 
primarily infected root canals. J Endod 40: 625-629. 

Mickel AK, Chogle S, Liddle J,  Huffaker K, Jones JJ (2007). The role of apical size 
determination and enlargement in the reduction of intracanal bacteria. J Endod 33: 
21-23. 

Miller WD (1894). An introduction to the study of the bacterio-pathology of the dental 
pulp. Dent Cosmos 36: 505-528. 

Molander A, Reit C, Dahlén G, Kvist T (1998). Microbiological status of root-filled 
teeth with apical periodontitis. Int Endod J 31: 1-7. 

Möller AJ, Fabricius L, Dahlén G, Ohman AE, Heyden G (1981). Influence on 
periapical tissues of indigenous oral bacteria and necrotic pulp: tissue in monkeys. 
Scand J Dent Res 89: 475-484. 



 

46 
 

Munson MA, Pitt-Ford T, Chong B, Weightman A, Wade WG (2002). Molecular and 
cultural analysis of the microflora associated with endodontic infections. J Dent Res 
81: 761-766. 

Nair PN (2004). Pathogenesis of apical periodontitis and the causes of endodontic 
failures. Crit Rev Oral Biol Med 15: 348-381. 

Nair PN, Henry S, Cano V, Vera J (2005). Microbial status of apical root canal system 
of human mandibular first molars with primary apical periodontitis after “one-visit” 
endodontic treatment. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 99: 231-
252. 

Neves MA, Provenzano JC, Rôças IN, Siqueira Jr JF (2016). Clinical antibacterial 
effectiveness of root canal preparation with reciprocating single-instrument or 
continuously rotating multi-instrument systems. J Endod 42: 25-29. 

Neves MA, Rôças IN, Siqueira (2014). Clinical antibacterial effectiveness of the self-
adjusting file system. Int Endod J 47: 356-365. 

Ng YL, Mann V, Rahbaran S, Lewswy J, Gulabivala K (2007). Outcome of primary 
root canal treatment: systematic review of the literature – part 1. Effects of study 
characteristics on probability of success. Int Endod J 40: 12-39. 

Ng YL, Mann V, Rahbaran S, Lewsey J, Gulabivala K (2008a). Outcome of primary 
root canal treatment: systematic review of the literature – part 2. Influence of clinical 
factors. Int Endod J 41: 6-31. 

Ng YL, Mann V, Rahbaran S, Lewsey J, Gulabivala K (2008b). Outcome of 
secondary root canal treatment: a systematic review of the literature. Int Endod J 41: 
1026-1046. 

Ng YL, Mann V, Gulabivala K (2010) Tooth survival following non-surgical root canal 
treatment: a systematic review of the literature. Int Endod J 43: 171-189. 

Ng YL, Mann V, Gulabivala K (2011). A prospective study of the factors affecting 
outcomes of nonsurgical root canal treatment: part 1: periapical health. Int Endod J 
44: 583-609. 

Nunes MRL (1993). Insucessos e falhas do tratamento endodôntico em alunos e 
pacientes residentes no Vale Paraíba - Estado de São Paulo. Dissertação de 
Mestrado, Faculdade de Odontologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 100p. 

Oncag O, Hosgor M, Hilmioglu S, Zekioglu O, Eronat C, Burhanoglu D (2003). 
Comparison of antibacterial and toxic effects of various root canal irrigants. Int Endod 
J 36: 423-432. 

Ørstavik D, Kerekes K, Eriksen HM (1986). The periapical index: a scoring system for 
radiographic assessment of apical periodontitis. Endod Dent Traumatol 2: 20-34. 



 

47 
 

Ørstavik D, Kerekes K, Molven O (1991). Effects of extensive apical reaming and 
calcium hydroxide dressing on bacterial infection during treatment of apical 
periodontitis: a pilot study. Int Endod J 24: 1-7. 

Paik S, Sechrist C, Torabinejad M (2004). Levels of evidence for the outcome of 
endodontic retreatment. J Endod 30: 745-750. 

Paiva SS, Siqueira JF Jr, Rôças IN, Carmo FL, Ferreira DC, Curvelo JAR, Soares 
RMA, Alexandre S, Rosado AS (2012). Supplementing the antimicrobial effects of 
chemomechanical debridement with either passive ultrasonic irrigation or a final rinse 
with chlorhexidine: a clinical study. J Endod 38: 1202-1206.  

Penesis VA, Fitzgerald PI, Fayad MI (2008). Outcome of one-visit and two-visit 
endodontic treatment of necrotic teeth with apical periodontitis: a randomized 
controlled trial with one-year evaluation. J Endod 34: 251-257. 

Peters CI, Peters OA (2012). Cone beam computed tomography and other imaging 
techniques in the determination of periapical healing. Endod Topics 26: 57-75. 

Peters LB, Wesselink PR (2002). Periapical healing of endodontically treated teeth in 
one and two visits obturated in the presence or absence of detectable 
microorganisms. Int Endod J 35: 660-667. 

Pinheiro ET, Gomes BP, Ferraz CC, Sousa EL, Teixeira FB, Souza-Filho FJ (2003).  
From canals of root-filled teeth with periapical lesions. Int Endod J 36: 1-11. 

Pirani C, Friedman S, Gatto MR, Iacono F, Tinarelli V, Gandolfi MG, Prati C (2017). 
Survival and periapical health after root canal treatment with carrier-based root 
fillings: five-year retrospective assessment. Int Endod J (in press). 

Ricucci D, Loghin S, Siqueira JF Jr (2013). Exuberant biofilm infection in a lateral 
canal as the cause of short-term endodontic treatment failure: report of a case. J 
Endod 39: 712-718. 

Ricucci D, Russo J, Rutberg M, Burleson JA, Spångberg LS (2011). A prospective 
cohort study of endodontic treatments of 1,369 root canals: results after 5 years. Oral 
Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 112: 825-842. 

Ricucci D, Siqueira JF Jr (2008). Anatomic and microbiologic challenges to achieving 
success with endodontic treatment: a case report. J Endod 34: 1249-1253.  

Ricucci D, Siqueira JF Jr, Bate AL (2009). Histologic investigation of root canal-
treated teeth with apical periodontitis: a retrospective study from twenty-four patients. 
J Endod 35: 493-502.   

Rôças IN, Hülsmann M, Siqueira JF Jr (2008). Microorganisms in root canal-treated 
teeth from a German population. J Endod 34: 926-931. 

Rôças IN, Lima KC, Siqueira JF Jr (2013). Reduction in bacterial counts in infected 
root canals after rotary or hand nickel-titanium instrumentation—a clinical study. Int 
Endod J 46: 681-687. 



 

48 
 

Rôças IN, Provenzano JC, Neves MA, Siqueira JF Jr (2016). Disinfecting effects of 
rotary instrumentation with either 2.5% sodium hypochlorite or 2% chlorhexidine as 
the main Irrigant: A randomized clinical study. J Endod 42: 943-947. 

Rôças IN, Siqueira JF Jr (2008). Root canal microbiota of teeth with chronic apical 
periodontitis. J Clin Microbiol 46: 599-606. 

Rôças IN, Siqueira JF Jr (2010). Identification of bacteria enduring endodontic 
treatment procedures by a combined reverse transcriptase-polymerase chain 
reaction and reverse-capture checkerboard approach. J Endod 36: 45-51. 

Rôças IN, Siqueira JF Jr (2011). In vivo antimicrobial effects of endodontic treatment 
procedures as assessed by molecular microbiologic techniques. J Endod 37: 304-
310. 

Rôças IN, Siqueira JF Jr (2012). Characterization of microbiota of root canal-treated 
teeth with posttreatment disease. J Clin Microbiol 50: 1721-1724. 

Rôças IN, Siqueira JF Jr, Aboim MC, Rosado AS (2004). Denaturing gradient gel 
electrophoresis analysis of bacterial communities associated with failed endodontic 
treatment. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 98: 741- 749. 

Rôças IN, Siqueira JF Jr, Debelian GJ (2011). Analysis of symptomatic and 
asymptomatic primary root canal infections in adult Norwegian patients. J Endod 37: 
1206-1212. 

Rodrigues RCV, Antunes HS, Neves MAS, Siqueira JF Jr, Rôças IN (2015). Infection 
control in retreatment cases: In vivo antibacterial effects of 2 instrumentation 
systems. J Endod 41: 1600-1605. 

Rodrigues RCV, Zandi H, Kristoffersen AK, Enersen M, Mdala I, Ørstavik D, Rôças 
IN,  Siqueira JF Jr (2017). Influence of the apical preparation size and the irrigant 
type on bacterial reduction in root canal–treated teeth with apical periodontitis. J 
Endod 43: 1058-1063. 

Rollison S, Barnett F, Stevens RH (2002). Efficacy of bacterial removal from 
instrumented root canals in vitro related to instrumentation technique and size. Oral 
Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 94: 366-371. 

Rolph HJ, Lennon A, Riggio MP, Saunders WP, Mackenzie D, Coldero L, Bagg J 
(2001). Molecular identification of microorganisms from endodontic infections. J Clin 
Microbiol 39: 3282-3289. 

Rosenberg P, Frisbie J, Lee J, Lee K, Frommer H, Kottal S, Phelan J (2010). 
Evaluation of pathologists (histopathology) and radiologists (cone beam computed 
tomography) differentiating radicular cysts from granulomas. J Endod 36: 423-428. 

Ruff ML, McClanahan SB, Babel BS (2006). In vitro antifungal efficacy of four 
irrigants as afinal rinse. J Endod 32: 331-333. 



 

49 
 

Sakamoto M, Rôças IN, Siqueira JF Jr, Benno Y (2006). Molecular analysis of 
bacteria in asymptomatic and symptomatic endodontic infections. Oral Microbiol 
Immunol 21: 112-122. 

Schein B, Schilder H (2006). Endotoxin content in endodontically involved teeth. J 
Endod 32: 293-295 

Sedgley C, Nagel A, Dahlén G, Molander A (2006). Real-time quantitative 
polymerase chain reaction and culture analyses of Enterococcus faecalis in root 
canals. J Endod 32: 173-177. 

Setzer F C, Boyer K R, DDS, Jeppson J R, Karabucak B, Kim S (2011). Long-term 
prognosis of endodontically treated teeth: A retrospective analysis of preoperative 
factors in molars. J Endod 37: 21-25. 

Schirmeister JF, Liebenow AL, Braun G (2007). Detection and eradication of 
microorganisms in root-filled teeth associated with periradicular lesions: an in vivo 
study. J Endod 33: 536-540. 

Shuping GB, Ørstavik D, Sigurdsson A, Trope M (2000). Reduction of intracanal 
bacteria using nickel titanium rotary instrumentation and various medications. J 
Endod 26: 751-755. 

Simon JH, Enciso R, Malfaz JM, Roges R, Bailey-Perry M, Patel A (2006). 
Differential diagnosis of large periapical lesions using cone-beam computed 
tomography measurements and biopsy. J Endod 32: 833-837. 

Siqueira JF Jr, Alves FR, Versiani MA, Rôças IN, Almeida BM, Neves MA, Sousa-
Neto MD (2013). Correlative bacteriologic and micro-computed tomographic analysis 
of mandibular molar mesial canals prepared by Self-Adjusting File, Reciproc, and 
Twisted File systems. J Endod 39: 1044-1050. 

Siqueira JF Jr, Guimarães-Pinto T, Rôças IN (2007b). Effects of chemomechanical 
preparation with 2,5% sodium hypochlorite and intracanal medication with calcium 
hydroxide on cultivable bacteria in infected root canals. J Endod 33: 800-805. 

Siqueira JF Jr, Lima KC, Magalhaes FA, Lopes HP, de Uzeda M (1999). Mechanical 
reduction of the bacterial population in the root canal by three instrumentation 
techniques. J Endod 25: 332-335. 

Siqueira JF Jr, Rôças IN (2004). Polymerase chain reaction-based analysis of 
microorganisms associated with failed endodontic treatment. Oral Surg Oral Med 
Oral Pathol Oral Radiol Endod 97: 85-94. 

Siqueira JF Jr, Rôças IN (2005a). Exploiting molecular methods to explore 
endodontic infections. Part 1. Current molecular technologies for microbiological 
analysis. J Endod 31: 411-423.  

Siqueira JF Jr, Rôças IN (2005b). Uncultivated phylotypes and newly named species 
associated with primary and persistent endodontic infections. J Clin Microbiol 43: 
314-319. 



 

50 
 

Siqueira JF Jr, Rôças IN (2008). Clinical implications and microbiology of bacterial 
persistence after treatment procedures. J Endod 34: 1291-1301. 

Siqueira JF Jr, Rôças IN (2011). Controlling endodontic infections - an overview. In 
Siqueira JF Jr. Treatment of endodontic infections. London: Quintessence 
Publishing. 11: 213-234. 

Siqueira JF Jr, Rôcas IN, Favieri A, Lima KC (2000). Chemomechanical reduction of 
the bacterial population in the root canal after instrumentation and irrigation with 1%, 
2.5%, and 5.25% sodium hypochlorite. J Endod 26: 331-334. 

Siqueira JF Jr, Rôças IN, Lopes HP (2015a). Microbiologia endodôntica. In Lopes 
HP, Siqueira JF Jr. Endodontia Biologia e Técnica. 4° ed. Rio de Janeiro, RJ: Ed 
Elsevier, 63-91. 

Siqueira JF Jr, Rôças IN, Lopes HP, Moreira EJ, Souza LC (2015b). Materiais 
obturadores. In Lopes HP, Siqueira JF Jr. Endodontia Biologia e Técnica. 4° ed. Rio 
de Janeiro, RJ: Ed Elsevier, 505-548. 

Siqueira JF Jr, Rôças IN, Paiva SSM (2007a). Bacteriologic investigation of the 
effects of sodium hypochlorite and chlorhexidine during the endodontic treatment of 
teeth with apical periodontitis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 
104: 122-130. 

Siqueira JF Jr, Rôças IN, Riche FN, Provenzano JC (2008). Clinical outcome of the 
endodontic treatment of teeth with apical periodontitis using an antimicrobial protocol. 
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 106: 757-762. 

Siqueira JF Jr, Rôças IN, Ricucci D (2012). Biofilms in endodontic infection. Endod 
Topics 22: 33-49.  

Siqueira JF Jr, Rôças IN, Rosado AS (2004). Application of denaturing gradient gel 
electrophoresis (DGGE) to the analysis of endodontic infections. J Endod 31: 775-
782. 

Siqueira JF Jr, Uzeda M (1998). Influence of different vehicles on the antibacterial 
effects of calcium hydroxide. J Endod 24: 663-665. 

Sjögren U, Figdor D, Persson S, Sundqvist G (1997). Influence of infection at the 
time of root filling on the outcome of endodontic treatment of teeth with apical 
periodontitis. Int Endod J 30: 297-306. 

Sjögren U, Hägglund B, Sundqvist G, Wing K (1990). Factors affecting the long-term 
results of endodontic treatment. J Endod 16: 498-504. 

Strindberg LZ (1956). The dependence of the results of pulp therapy on certain 
factors. An analytic study based on radiographic and clinical follow-up examination. 
Acta Odontol Scand: 14:(suppl):1. 

Sundqvist G (1976). Bacteriological studies of necrotic dental pulps. [Dissertation]. 
Department of Oral Microbiology, Umea, Sweden: University of Umea.  



 

51 
 

Swartz DB, Skidmore AE, Griffin JA Jr (1983) Twenty years of endodontic success 
and failure. J Endod 9: 198-202.  

Tanomaru Filho M, Leonardo MR, Silva LAB, Anibal FF, Faccioli LH (2002). 
Inflammatory response to different endodontic irrigating solutions. Int Endod J 35: 
735-739. 

Tavares PB, Bonte E, Boukpessi T, Siqueira JF Jr, Lasfargues JJ (2009). Prevalence 
of apical periodontitis in root canal–treated teeth from an urban French population: 
Influence of the quality of root canal fillings and coronal restorations. J Endod 35: 
810–813. 

Trope M, Pettigrew J, Petras J, Barnett F, Tronstad L (1989). Differentiation of 
radicular cyst and granulomas using computerized tomography. Endod Dent 
Traumatol 5: 69-72. 

Vera J, Siqueira JF Jr, Ricucci D, Loghin S, Fernández N, Flores B, Cruz AG (2012). 
One-versus two-visit endodontic treatment teeth with apical periodontitis: a 
histobacteriologic study. J Endod 38: 1040-1052. 

Vianna ME, Horz HP, Conrads G (2007). Effect of root canal procedures on 
endotoxins and endodontic pathogens. Oral Microbiol Immunol 22: 411-418. 

Vianna ME, Horz HP, Gomes BP, Conrads G (2006). In vivo evaluation of microbial 
reduction after chemo-mechanical preparation of human root canals containing 
necrotic pulp tissue. Int Endod J 39: 484-492. 

Vieira AR, Siqueira JF Jr, Ricucci D, Lopes WS (2012). Dentinal tubule infection as 
the cause of recurrent disease and late endodontic treatment failure: a case report. J 
Endod 38: 250-254.  

Waltimo TM, Sirén EK, Ørstavik D (1999). Susceptibility of oral Candida species to 
calcium hydroxide in vitro. Int Endod J 32: 94-98. 

Wang CS, Arnold RR, Trope M (2007). Clinical efficiency of 2% chlorhexidine gel in 
reducing intracanal bacteria. J Endod 33: 1283-1289. 

Weiger R, Rosendahl R, Löst C (2000). Influence of calcium hydroxide intracanal 
dressings on the prognosis of teeth with endodontically induced periapical lesions. Int 
Endod J 33: 219-226. 

Williams JM, Trope M, Caplan DJ, Shugars DC (2006). Detection and quantitation of 
E. faecalis by real-time PCR (qPCR), reverse transcription-PCR (RT-PCR), and 
cultivation during endodontic treatment. J Endod 32: 715-721. 

Yared G (2008). Canal preparation using only one Ni-Ti rotary instrument: preliminary 
observations. Int Endod J 41:339-344. 

You SY, Bae KS, Baek SH, Kum KY, Shon WJ, Lee W (2010). Lifespan of one 
nickel-titanium rotary file with reciprocating motion in curved root canals. J Endod 
36:1991-1994. 



 

52 
 

Zerella JA, Fouad AF, Spångberg LS (2005). Effectiveness of a calcium hydroxide 
and chlorhexidine digluconate mixture as disinfectant during retreatment of failed 
endodontic cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 100: 756-761. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

53 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

___________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

Nome:............................................................................................................................  

Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ) Data Nascimento: ........../........../........ 

Endereço:...................................................................................................................... 

Bairro:............................................................ 

Cidade:.......................................................... 

Telefone:(.....).......................................Email:.............................................................. 

 

Título do Protocolo de Pesquisa: 

Subárea de Investigação: 

Pesquisadora responsável: NOME – Instituição – Endereço - Telefone:. Email: 

Avaliação do risco da pesquisa: 

( ) Risco Mínimo ( ) Risco Médio ( ) Risco Baixo ( ) Risco Maior 

Objetivos e Justificativa: 

Procedimentos: 

Riscos e inconveniências: 

Potenciais benefícios: 

Informações Adicionais: 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de 

Sá, em horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 

2206-9726. O CEP-UNESA atende em seus horários de plantão, terças e quintas de 

9:00 às 17:00, na Av. Presidente Vargas, 642, 22º andar. 

Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do 

estudo. Do mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua 

mailto:cep.unesa@estacio.br
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participação. Você terá total e plena liberdade para se recusar a participar bem como 

retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. 

Os propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a 

minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha 

participação, sabendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos. 

 

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante 

da pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa. 

 

Rio de Janeiro, __________ / ____________________   / _________________ 

 

____________________________________  

Assinatura do Participante da Pesquisa  

 

____________________________________ 

Assinatura do Responsável da Pesquisa  

 

 

 

 

 

 


