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RESUMO 
 
 

Durante o exame do paciente os testes de sensibilidade pelo frio e calor representam agentes 
térmicos adequados no estabelecimento da condição pulpar. A capacidade em instituir 
diagnóstico clínico correto diferencia em grande parte o clínico geral do especialista, o que 
propicia responsabilidade pelos sucessos e insucessos desta importante etapa do tratamento 
endodôntico. Aliás, espera-se ainda que a utilização destes recursos semiotécnicos que 
constituem valiosos auxiliares de grande importância aliado a competência profissional, devem 
conduzir adequada e racionalmente o tratamento. A proposição deste estudo foi investigar in 
vitro as temperaturas obtidas valendo-se de termômetro digital de dois agentes térmicos, o 
bastão de gelo e o bastão de guta-percha aquecida. Para obter a temperatura desses dois 
recursos térmicos foi realizada tomada de temperatura com termômetro analítico digital 
bastando tocar a superfície do termopar na superfície do bastão de gelo e da guta-percha 
aquecida após sua obtenção e, subsequentemente, registrar a temperatura no visor digital do 
aparelho. O bastão de gelo foi obtido utilizando tubos anestésicos vazios preenchidos com 
água e levados ao congelador enquanto o bastão de guta-percha foi aquecido no calor da 
chama de uma lamparina a álcool.Os resultados obtidos apontam que a temperatura do bastão 
de guta-percha variou mais do que as temperaturas obtidas dos ensaios com o bastão de gelo. 
As temperaturas obtidas quando usado o bastão de guta-percha variaram entre 90,20ºC e 
146,10ºC, correspondendo a uma temperatura média de 114,08ºC e desvio padrão de 10,45ºC. 
Com esses resultados o Coeficiente de Variação foi de 10,45% mostrando a existência de uma 
homogeneidade nos valores coletados. Quanto à temperatura obtida quando usado o bastão 
de gelo, observa-se que os valores obtidos em 36 ensaios não variou e foi de 1ºC sendo que 
em 14 situações a temperatura obtida foi de 2ºC, correspondendo a uma temperatura média de 
1,28ºC e desvio padrão de 0,45ºC. Com esses resultados o Coeficiente de Variação (CV) foi de 
35,43% mostrando a existência de heterogeneidade nos valores coletados. Portanto o bastão 
de gelo mostra-se com temperaturas menos diferentes entre si do que o bastão de guta-percha 
aquecida. Conclui-se que o bastão de guta-percha apresentou temperaturas mais diferentes 
entre si do que o bastão de gelo. Concluiu-se que não ocorreram variações térmicas do ponto 
de vista numérico em relação à obtenção das temperaturas do teste térmico pelo frio valendo-
se do bastão de gelo. Por outro lado, houve variações de temperatura e diferenças em numero 
quando dos ensaios realizados com o bastão de guta-percha aquecidos. 


