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RESUMO

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. 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%.  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.
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