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Resumo 

 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar a confiabilidade do oxímetro de pulso, na 

determinação do grau de oxigenação de polpas dentárias de dentes hígidos, comparando-a 

com a resposta do teste de sensibilidade pulpar. O projeto foi submetido e aprovado pela 

Comissão Científica e de Ética da Faculdade de Odontologia (protocolo 0010/12) e pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul - PUCRS (protocolo 02276012.9.0000.5336) e está sendo executado nas Disciplinas de 

Endodontia e no curso de Especialização em Endodontia da Faculdade de Odontologia da 

PUCRS. Até o presente momento, 10 pacientes foram avaliados. 

Para tanto, foram executadas leituras com o oxímetro de pulso Masimo 2012 Radical – 7 

(Masimo Corporation, Irvine, USA), em dentes pré-molares hígidos e com tratamento 

endodôntico, estando os dentes apenas com isolamento relativo ou com isolamento absoluto. 

Os dentes foram também testados com o gás refrigerante EndoFrost (Roeko), mediante a 

aplicação do mesmo sobre a superfície cervical vestibular, mediante um penso de algodão. 

Os pacientes selecionados são os atendidos nas disciplinas supracitadas, e que apresentem 

pelo menos um dente pré-molar superior ou inferior hígido e um com tratamento endodôntico. 

Todos os pacientes receberam as explicações necessárias a respeito do estudo e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A previsão é que até o final de junho, se 

proceda a mensuração em toda amostra (50 dentes hígidos e 50 com tratamento endodôntico).  

Caso este estudo atinja os resultados propostos, demonstrando que o oxímetro de pulso é 

capaz de captar diferenças na saturação de oxigênio em diferentes estados pulpares, o presente 

estudo pode repercutir contribuindo para que se obtenha um correto diagnóstico do estado 

pulpar. 


