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RESUMO

O tratamento endodôntico de dentes necrosados tem como objetivo a redução da carga microbiana a níveis compatíveis com o processo de cura 
através do preparo químico e mecânico seguido da obturação endodôntica adequada, bem como a prevenção da reinfecção do sistema de canais 
radiculares através da colocação de restauração coronária definitiva. A presença da periodontite apical é um dos fatores que mais influenciam o 
resultado do tratamento e o prognóstico da terapia endodôntica, apresentando uma redução significativa no sucesso do tratamento, quando 
associada a dentes necrosados com infecção primária. Para otimizar a desinfecção dos canais radiculares, além do preparo químico e mecânico, é 
indicado o uso da medicação intracanal. Este estudo clínico randomizado avaliou a eficácia antibacteriana de protocolos de medicação intracanal 
empregando solução tripla antibiótica (minociclina, metronidazol e ciprofloxacina) (SAT) a 1mg/mL ou pasta de hidróxido de cálcio em clorexidina 
a 2% (HCHX) em dentes unirradiculares com periodontite apical primária. O preparo químico-mecânico foi realizado com sistema reciprocante 
associado ao hipoclorito de sódio a 2,5% como irrigante. Os canais foram medicados por uma semana com SAT (n = 24) ou HCHX 2% (n = 23). 
Amostras bacterianas foram coletadas antes (S1), após o preparo químico-mecânico (S2) e após a remoção da medicação intracanal (S3). DNA 
extraído das amostras foi usado para avaliar a redução dos níveis totais de bactérias por meio da reação em cadeia da polimerase em tempo real 
quantitativa (qPCR). Todas as amostras S1 continham bactérias e as contagens foram substancialmente reduzidas após os procedimentos de 
tratamento (p<0,01). No grupo da SAT, a redução de S2 para S3 foi de 97%, enquanto que no HCHX foi 39%, apresentando diferença significante 
apenas no grupo antibiótico (p><0,01). SAT resultou em significativamente mais amostras S3 qPCR-negativas do que HCHX (p>
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