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CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PRÓTESE DENTÁRIA 
 
 
08/02/2018 
Resposta ao recurso protocolado na SAAC/HRAC-USP 
 
 
RECURSO 004/2018 – Especialização em Prótese Dentária 2018 
 
Prezado(a) candidato(a), 

 

Sobre o recurso protocolado na Seção de Apoio Acadêmico do HRAC-USP em 08/02/2018, relativo ao 

processo seletivo do Curso de Especialização em Prótese Dentária, informamos que o mesmo foi 

indeferido, conforme resposta abaixo da comissão avaliadora. 

 

Prezado(a) Sr.(a), 

 

Primeiramente, agradecemos muito sua participação no processo seletivo para ingressão no 

curso de Especialização de Prótese Dentária do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da 

Universidade de São Paulo, Campus de Bauru-SP. Lamentamos que, apesar do seu desempenho ter 

sido bom e demonstrado conhecimento em diversos tópicos solicitados, na análise geral, o mesmo não 

foi suficiente para atingir a nota mínima necessária para continuação no processo seletivo. Lembramos 

ainda que, com intuito de selecionar candidatos, a correção é bastante rigorosa, descontando pontos de 

temas não abordados com a devida profundidade conforme os autores citados indicam. 

Com relação à “questão com o enunciado aos princípios que deve haver no preparo de uma 

prótese parcial removível” – que acreditamos ser a questão de número 02 –, deve ter havido uma 

interpretação errônea, pois, conforme citado no enunciado, o livro do qual pedimos embasamento para 

resposta trata de prótese parcial fixa, e não de removível. A resposta considerada como base e citada no 

enunciado da questão foi a do livro de “Prótese fixa”, de Luiz Fernando Pegoraro, das páginas 45 a 52. 

Com relação à “questão com enunciado sobre os desafios que o protesista deve ter em 

reabilitar pacientes com fissuras” – que acreditamos ser a questão 04 –, informamos que o peso da 

questão foi 1,0 ponto e V.Sa. obteve 80% dessa nota, tendo sido uma das melhores respostas para essa 

questão. A resposta base para a questão está no livro de “Fissuras labiopalatinas”, capítulo 14, de 

autoria de João Henrique Nogueira Pinto e José Fernando S. Lopes. 

Com relação à “questão com o enunciado sobre as características morfológicas e origem 

embrionária das fissuras transforame incisivo bilateral”, V.Sa. teve bom desempenho, porém, aspectos 

relacionados às características da pré-maxila, pró-labio, do nariz, com aspecto tão característico nesse 
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tipo de fissura, e por fim a incidência da bandeleta de Simonart poderiam ser melhor exploradas, 

conforme páginas 33 a 37 do livro “Fissuras labiopalatinas”, de Inge Trindade e Omar da Silva Filho. 

Com relação à “questão com o enunciado sobre onde deve vir os apoios dos grampos nos 

pacientes em classe I e classe II de kennedy” – provável questão 06 da prova –, V.Sa. zerou a questão. 

Isso se deve ao fato de não ter definido se a localização do apoio oclusal no dente próximo à 

extremidade livre deve ficar na face oclusal da mesial ou distal (principal razão da pergunta). 

Entendemos que o candidato que não sabe essa diferenciação não domina adequadamente a 

biomecânica das possíveis cargas mastigatórias quando uma prótese parcial removível está em função – 

dessa forma, podendo gerar uma alavanca de primeiro gênero e até perda do dente pilar, descrita na 

página 31 do livro “Prótese Parcial Removível contemporânea”, de Adriana Carreiro e André Batista. 

Com relação à “questão com o enunciado sobre o que é o delineador, para que serve o 

delineador, e sobre as pontas calibradoras” – provável questão 05 –, V.Sa. tirou nota máxima. 

Com relação à “questão com o enunciado sobre os distúrbios temporomandibulares 

musculares que pedia para citá-los e ainda abordar sobre o tema” – provável questão 01 –, informamos 

que, conforme V.Sa. confirma, a questão foi especificamente sobre disfunções temporomandibulares 

musculares, a qual não foi respondida, sendo a resposta base para a questão as páginas 93 e 94 do livro 

“Oclusão, Dores Orofaciais e cefaleia”, de Alencar Jr. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

João Henrique Nogueira Pinto 
José Fernando Scarelli Lopes 

Mônica Moraes Waldemarin Lopes 
Rafael D'Aquino Tavano 

Regina Magrini Guedes de Azevedo  
 

Comissão avaliadora do processo seletivo do  

Curso de Especialização em Prótese Dentária 

 

 

Bauru, 08 de fevereiro de 2018. 
 


