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RESUMO 
 
 

Durante a elaboração do diagnóstico o emprego dos testes de sensibilidade, especialmente do 
frio constitui um diferencial na determinação correta do diagnóstico. O gás refrigerante 
butano/etanol/benzoato de sódio/água desmineralizada/essência mentol e o hidrofluorcarbono 
representam métodos mais eficazes para tal intento. Ocorre que a temperatura do gás 
refrigerante é bem menor quando comparada ao bastão de gelo. O objetivo do estudo foi 
avaliar e comparar, através de um termômetro digital, modalidades de temperatura na fonte 
obtida por dois gases refrigerantes da marca comercial Congelante Aerossol e o Endo-Ice. 
Para obtenção da temperatura desses dois agentes térmicos foi feita tomada de temperatura 
bastando para tal borrifar o spray durante três segundos na superfície do penso de algodão 
presos ao ramo de uma pinça clínica e até mesmo a superfície do algodão de uma haste 
flexível no mesmo tempo, para em seguida, levar em contato com a superfície do termopar e 
registro da temperatura no visor digital. Foi feito a média, desvio padrão, coeficiente de 
variação e teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S). Houve diferença estatisticamente significante 
entre as médias de temperaturas obtidas do Endo-Ice com penso de algodão e haste flexível 
assim como entre as médias de temperaturas obtidas do Congelante Aerossol e os dois meios 
de transporte (p<0,05). No entanto, ao confrontar o gás refrigerante Endo-Ice e Congelante 
Aerossol valendo-se do penso de algodão não ocorreu diferenças estatisticamente significantes 
entre os dois recursos (p<0,05). Quanto à aplicação do gás refrigerante Endo-Ice/penso de 
algodão comparativamente ao gás refrigerante Congelante Aerossol/haste flexível houve 
diferença estatística significante entre a aplicação dos dois recursos térmicos (p<0,05). 
Também ocorreu significado estatístico (p<0,05) entre o Congelante Aerossol/penso de 
algodão em comparação com o Endo-Ice/haste flexível e a mesma ocorrência com o Endo-
Ice/haste flexível e Congelante Aerossol/haste flexível (p<0,05). Concluiu-se que o Congelante 
Aerossol apresentou em média maior capacidade refrigerante em comparação com o Endo-Ice 
independente das fontes utilizadas. A média de temperatura do penso de algodão embebido no 
gás Congelante Aerossol atingiu menor temperatura em comparação com a média da haste 
flexível embebido com o mesmo gás. A média de temperatura do penso de algodão embebido 
no gás Endo-Ice atingiu em média menor temperatura em comparação com a média da haste 
flexível embebido com o mesmo gás. A média de temperatura do penso de algodão embebido 
no gás Congelante Aerossol atingiu em média menor temperatura em comparação com a 
média da haste flexível embebido com o gás Endo-Ice. A média de temperatura da haste 
flexível embebido no gás Congelante Aerossol atingiu em média menor temperatura em 
comparação com a média da penso de algodão embebido com o gás Endo-Ice. A média de 
temperatura da haste flexível embebido no gás Congelante Aerossol atingiu em média menor 
temperatura em comparação com a média da haste flexível embebido com o gás Endo-Ice. A 
média de temperatura do penso de algodão embebido no gás Congelante Aerossol atingiu em 
média menor temperatura em comparação com a média do penso de algodão embebido com o 
gás Endo-Ice. 


