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Respondendo respeitosamente ao recurso da candidata referente à questão 13:
A candidata se equivoca ao tentar justificar seus argumentos de que a alternativa “C” contém informação incorreta uma
vez que faz comparações entre cimento de ionômero de vidro indicado para cimentação de próteses cerâmicas e cimentos
resinosos, resinas compostas ou cimentos de ionômero de vidro modificados por resina, principalmente quanto às suas
propriedades mecânicas (resistência à abrasão, tensão, compressão, etc.).
A questão 13 não tem como objetivo o estudo comparativo entre o cimento de ionômero de vidro e outros tipos de
agentes cimentantes. Como também não limita os tipos de próteses cerâmicas ou a região da arcada dentária em que esta seria
cimentada. Em momento algum se exclui a existência, possibilidade e superioridade de algumas características de outros
materiais cimentantes. A escolha do cimento é um dos fatores que devem ser levados em consideração pelo cirurgião-dentista
experiente e embasado cientificamente na execução de uma prótese fixa, além da confecção do preparo dentário e escolha do
material da prótese. A candidata confunde indicação do cimento à exclusividade do seu emprego.
Em relação à bibliografia utilizada para a elaboração da questão, a candidata apresenta argumentos frágeis, quando cita
em seu recurso, artigos científicos com datas de publicação inferiores à utilizada pela banca. Não considera ainda as limitações,
como por exemplo, possibilidade de conflitos de interesse nesses tipos de publicações.
Seguindo o mesmo raciocínio da candidata, ao defender o emprego de cimento resinoso como mais apropriado à
cimentação de próteses cerâmicas, poder-se-ia citar também a opinião de outros autores, como descrito a seguir: “Cimentos
resinosos são indicados apenas quando a retenção é severamente comprometida, por serem altamente sensíveis à técnica e à
umidade (BACCHI et al., 2013)”. Assim, seu argumento seria questionável.
ANUSAVICE, K.J.; PHILLIPS - Materiais Dentários, 11a Ed; Elsevier LTDA, 2005 é uma obra tradicional, de referência,
consagrada na literatura científica odontológica, recomendada para estudo, consulta e elaboração de questões em provas e
concursos. Logo, não cabe o questionamento da candidata sobre a utilização de uma única referência, visto que ao longo de
toda explanação sobre as indicações do cimento de ionômero de vidro são citadas várias pesquisas com desenhos amostrais
bem delineados.
“ANUSAVICE, k.J.; PHILLIPS - Materiais Dentários, 11a Ed; Elsevier LTDA, 2005. Capitulo: 16 pag: 467
"Os cimentos de ionômero de vidro para cimentação aderem-se à estrutura dentária e liberam fluoretos. Comparados aos
cimentos de fosfato de zinco, os CIVs mostram uma maior resistência à desintegração na cavidade oral, além de propriedades
mecânicas comparáveis,exceto seu menor módulo de elasticidade. Uma das principais desvantagens desse cimento é o lento
processo de maturação, que é necessário para que o desenvolvimento da sua resistência máxima. A translucidez dos CIVs faz
com que eles sejam apropriados para a cimentação de próteses cerâmicas. Entretanto, seus baixos valores de rigidez
podem possibilitar uma deformação elástica excessiva da prótese cerâmica, que pode resultar na fratura de próteses friáveis.
Apesar disso, a capacidade de liberação de fluoretos faz com que os CIVs sejam o material de escolha para a substituição de
restaurações que falharam em virtude da cárie secundária e para pacientes que vivem em áreas onde a água de abastecimento
não é fluoretada."
Portanto, mais uma vez, a banca considera o recurso indeferido.
Forsten L: Fluoride release from a glass ionomer cement. Scand J Dent Rés 85:503, 1977.
Davidson CL, and Mjõr IA (eds): Advances in Glass lonomer Cements. Chicago, Quintessence, 1999
Knibbs PJ, and Walls AWG: A laboratory and clinicai evaluation of three dental luting cements. J Oral Rehabil 16:467,1989.
Wilson AD, and McLean, JW: Glass lonomer Cements. Chicago, Quintessence, 198
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Bacchi, A. C. Bacchi, A. C. Anziliero, L. The glass ionomer cement and its application in different areas of Dentistry.
PERSPECTIVA, Erechim. v.37, n.137, p.103-114, março/2013.
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