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Apresentação

O Ministério da Saúde (MS) por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e 
da Educação na Saúde (SGTES) apresenta diretrizes e orientações para a formação 
do técnico em órteses e próteses a partir das quais define parâmetros para sua 
especialização.  

O processo que permitiu a elaboração dessas diretrizes e orientações foi 
desenvolvido em parceria com a Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), especialmente 
com a Coordenação Nacional do Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência. 

No contexto da complexidade social, política e técnica da atenção à pessoa 
com deficiência, o investimento na formação do técnico em órteses e próteses e o 
oferecimento de especializações nessa área técnica configuram uma das prioridades 
do MS no cumprimento da sua competência de ordenar a formação de recursos 
humanos na área da saúde (SUS) como define o Artigo 200 da Constituição da 
República Federativa do Brasil. 

Tendo como pressuposto atender as normativas do Ministério da Educação 
(MEC) para a educação profissional técnica do nível médio e os propósitos do 
Programa de Formação de Profissionais de Nível Médio para a Saúde (Profaps) a 
SGTES coordenou ações e atividades que resultaram nestas diretrizes e orientações. 
Nesse processo contou com a participação de: 

•  Especialistas da área de atenção à pessoa com deficiência.

• Professores de Escolas Técnicas do SUS.

• Trabalhadores _ nível médio e nível superior _ e gestores de serviços de 
atenção à pessoa com deficiência, habilitados pelo MS.

• Gestores do SUS (âmbito municipal e estadual).

É desse trabalho amplo que resulta estas diretrizes e orientações que devem 
subsidiar as escolas na definição do projeto político pedagógico de cursos de 
formação do técnico em órteses e próteses e da sua especialização. 

 Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
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A Constituição da República Federativa do Brasil fundamenta a formulação de 
políticas de recursos humanos para a saúde a partir do reconhecimento da 

saúde como direito de todos e dever do Estado. 

A garantia desse direito fundamental implica a definição de políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de doenças e agravos, bem como ao 
acesso universal e equânime aos serviços de promoção, proteção e recuperação 
da saúde (BRASIL, 1988). 

Três dimensões do SUS balizam a formulação de políticas de recursos 
humanos para a saúde:

• Conceitual – o reconhecimento da determinação social no risco 
de adoecer e de sofrer agravos à saúde;

• Ética – a saúde como direito a ser garantido a todos os cidadãos 
do país, de forma universal, integral e equânime;

• Organizacional – o sistema organizado em redes de atenção à 
saúde com direção única em cada esfera de governo, atendendo a 
prioridades nacionais e tendo como foco o perfil epidemiológico 
e as necessidades estaduais, regionais e municipais.

A efetivação do SUS impõe a articulação de múltiplos e distintos espaços 
e processos. Isto requer, entre outras, a definição de políticas e programas que 
ordenem a formação de recursos humanos de maneira a superar a fragmentação 
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e a compartimentalização da atenção à saúde. Para tanto, tais processos devem 
atender e se vincularem aos princípios, fundamentos e referenciais das políticas 
de saúde e de educação como indissociáveis. Tal paradigma político-assistencial 
torna-se eixo balizador dos projetos de formação e da qualificação de profissionais 
e técnicos da saúde. Neste sentido, os programas do MS devem articular as 
estratégias e as prioridades do SUS com os parâmetros e as exigências da política 
nacional de educação profissional técnica de nível médio. 

Com base nesse pressuposto, a construção de programas de formação deve 
estar em sintonia com os modelos de organização da atenção à saúde ao tempo 
em que deve privilegiar o desenvolvimento da capacidade de intervenção da 
Escola no processo ensino-aprendizagem e na Rede de Serviços do SUS. Também 
deverá levar em conta a necessidade de, no âmbito da organização do processo de 
trabalho em saúde, romper com a fragmentação do cuidado à saúde concomitante 
com a superação do disciplinamento dos processos de ensino. Nesta perspectiva, o 
MS estabeleceu e desenvolveu o Programa de Formação de Profissionais de Nível 
Médio para a Saúde (Profaps). Os princípios, diretrizes e normativas reunidos no 
Profaps orientam a formação técnica do nível médio para a área da saúde. 

Neste contexto, as diretrizes orientadoras do processo de formação técnica, 
definidas pelo MS para os cursos estabelecidos pelo MEC no eixo saúde e 
ambiente, repercutem na ordenação da formação de recursos humanos para a 
saúde, contribuindo para a organização, a efetividade e a qualidade das ações de 
saúde da rede de atenção do SUS. 

Para tanto, as diretrizes e orientações do MS contemplam a natureza 
e especificidade dos cursos técnicos definidos no eixo tecnológico ambiente e 
saúde, além de tomar como referenciais:

• os princípios éticos, sociais, científicos e tecnológicos do trabalho em 
saúde e a especificidade das ações nas diferentes unidades de prestação 
de serviços de saúde;

• o arcabouço jurídico legal do sistema de saúde no Brasil, da política de 
saúde e suas prioridades;
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• a organização do SUS com ênfase na regulação do trabalho em saúde;

• a natureza do trabalho com destaque para o trabalho em equipe e em 
redes de atenção.

Com base nos propósitos do Profaps, foram definidas áreas estratégicas e 
prioritárias na educação profissional técnica de nível médio para a saúde, entre 
elas: a formação do técnico em órteses e próteses para atuar em ambulatórios de 
reabilitação e oficinas de produção, manutenção e adaptação de órteses e próteses 
e meios auxiliares de locomoção.

Ressalta-se que cuidar da saúde, dar assistência, proteção e garantia à pessoa 
com deficiência é competência comum dos três entes federativos segundo a 
Constituição da República Federativa do Brasil. Nesta direção, o país estabeleceu 
a política nacional de saúde da pessoa portadora de deficiência (BRASIL, 2007) e 
tem definindo parâmetros jurídicos e normativos para orientar a atenção à saúde 
desse segmento da população:

• a Lei n. 7.853/1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiências 
e a sua integração social;

• o Decreto n. 6.959/2009, que promulga a Convenção Internacional 
pelo Direito das Pessoas com Deficiência, elaborada e aprovada pela 
Organização das Nações Unidas em 2006;

• a Portaria n. 4.279/2010, que estabelece diretrizes para a organização da 
Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS;

• o Decreto n. 7612/2011, que estabelece o Plano Nacional dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência – Plano Viver Sem Limites;

• a Portaria n. 793/2012, que institui a Rede de Cuidados à Pessoa com 
Deficiência no âmbito do SUS;

• a Portaria 835/2012, que institui incentivos financeiros de investimento 
e de custeio para o Componente de Atenção Especializada da Rede de 
Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do SUS.
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O conjunto dessas decisões busca responder ao panorama retratado em 2011 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no Relatório Mundial da Deficiência, 
que estima que 15% da população mundial apresentam algum tipo de deficiência. 

Dentre as principais causas estão: o envelhecimento populacional, os 
acidentes automobilísticos, os desastres naturais, os conflitos bélicos, étnicos, 
urbanos e o abuso de drogas. Segundo este documento, a deficiência incide 
principalmente em populações socialmente mais vulneráveis.

Em relação ao Brasil, segundo o Censo 2010, 23,9% da população têm alguma 
deficiência, destes, 7% apresentam deficiência física. Isto reafirma a necessidade 
de melhorar o acesso aos serviços de saúde para este segmento da população 
como proposto no Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Plano 
Viver sem Limites. A efetivação deste Plano envolve vários ministérios, está sob 
a ordenação da Secretaria de Direitos Humanos e tem garantida a representação 
da sociedade civil no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
(Conade).

O ordenamento da formação de técnicos em órteses e próteses expressa o 
compromisso do MS na operacionalização de políticas de educação e de atenção à 
saúde voltadas a pessoas com deficiência física. Esta ação permite ao SUS cumprir 
seu papel constitucional na qualificação do trabalho e do trabalhador da área de 
atenção à saúde da pessoa com deficiência.

Neste contexto, essas diretrizes e orientações para a formação técnica e para 
a especialização do técnico em órteses e próteses contemplam:

• competências referenciais para o processo de formação;

• orientações para a organização do projeto político pedagógico do curso 
de formação técnica; 

• linhas para a especialização pós-técnica.



I Diretrizes para a 
formação do técnico 

em órteses e próteses 
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Considerando o estágio de organização e o desenvolvimento do sistema de saúde 
no país, a formação e a qualificação de recursos humanos ganham destaque 

pela sua estrita relação com a qualidade, melhoria e ampliação dos serviços 
prestados no âmbito da Rede de Atenção à Saúde (RAS) do SUS.  Nesse cenário, a 
formação e a qualificação (especialização, atualizações) de técnicos de nível médio 
repercutem como área a ser prioritariamente considerada por vários motivos, 
entre os quais o conjunto que mostra a expressiva participação do técnico de nível 
médio na composição tecnológica das equipes de atenção à saúde. Contracenam 
com esta situação alguns indicativos entre eles o de que a formação técnica de 
nível médio na e para a área da saúde não responde quantiqualitativamente às 
demandas da rede de serviços e à premência de incorporação do saber técnico, 
científico e tecnológico exigido na atenção à saúde da pessoa com deficiência.

Em geral, a formação do técnico de nível médio na saúde está focada no 
domínio operacional de determinado procedimento, ou seja: não se estrutura 
na compreensão do trabalho em saúde como processo em que a apreensão do 
saber tecnológico e científico, a incorporação de valores necessários à tomada de 
decisões e a atuação complementar e compartilhada do trabalho são essenciais. 
Por seu lado, a sua qualificação, via cursos de especialização pós-técnica e 
atualizações, reforça o caráter de “treinamento focal e circunstancial”, que tem 
sido a marca da educação profissional técnica de nível médio na área da saúde. 

Assim, tendo como horizonte e propósito reorientar e ampliar a formação 
de técnicos de nível médio para o SUS é que o MS vem investindo em programas 
e ações dirigidos à educação técnica na saúde. Para tanto considera as diretrizes 
nacionais para a educação profissional técnica de nível médio, determinadas 
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pelo MEC, de forma a cumprir sua atribuição de ordenar a formação de recursos 
humanos em saúde. No entanto, a formação de técnicos para a área da saúde 
e sua especialização envolvem múltiplos processos e exigem investimentos de 
diferentes naturezas. 

Daí que intervenções que promovam a articulação das esferas federal, 
estadual e municipal têm sido balizadoras da definição de diretrizes e orientações 
voltadas para a criação, ampliação e efetivação de cursos técnicos do nível 
médio, orientados para a qualificação do trabalho e do trabalhador do SUS. 

O mapa de competências e a orientação para a organização e o desenvolvimento 
do plano curricular estão referenciados nos objetivos e nas atribuições da Rede 
de Atenção à Saúde (RAS) do SUS, em especial os pressupostos, os programas e 
as prioridades de atendimento à pessoa com deficiência e devem ser parâmetros 
para as Escolas Técnicas estruturarem o curso de formação do técnico em órteses 
e próteses.



1 Mapa de Competências
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9.394/1996 (LDB) 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e reorienta as práticas 

pedagógicas em todos os níveis de ensino. 

Ao definir os princípios e fins da educação no país, a LDB reitera que a 
educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996). 
Com tal fundamento ao definir diretrizes curriculares nacionais para a educação 
profissional técnica de nível médio, o Ministério da Educação (MEC) estabelece 
que a finalidade dos cursos técnicos de nível médio é proporcionar conhecimentos, 
saberes e competências necessárias ao trabalho e ao exercício da cidadania, tendo 
como base fundamentos científico-tecnológicos, sociais, históricos e culturais 
(BRASIL, 2012).

A tais paradigmas filosóficos, políticos e legais da educação articula-se a 
atribuição do SUS de ordenar a formação de recursos humanos para a saúde. 
Para tanto, a referência conceitual de competência na educação profissional, 
explicitada na legislação que regulamenta e dispõe sobre a educação no país, 
é privilegiada como linha de base dos programas de formação e qualificação 
de trabalhadores da saúde. Diante da polissemia que marca o entendimento de 
competência como princípio organizador dos processos educativos, os programas 
de formação profissional técnica de nível médio que vêm sendo desenvolvidos 
contemplam o paradigma da competência para além da sua dimensão técnico-
instrumental ou simples adaptação do trabalhador às necessidades do processo de 
prestação de serviços de saúde. 
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Nessa linha, a base conceitual de competência que orienta o plano de 
formação técnica-profissional na saúde contempla as dimensões que emergem 
dos espaços e tempos socioculturais, econômicos, políticos, técnicos e científicos 
e tem o trabalho em saúde como princípio educativo.  

Daí que o processo de formação com base no princípio de competência, 
como vem sendo orientado pelo MS, vai exigir negociações e pactos firmados, 
executados, monitorados e avaliados pelos diversos atores sociais que respondem 
pela formação e pela atenção à saúde no SUS. A adoção do modelo de competência 
como marco orientador da formação na área da saúde está, portanto, referida à 
vinculação da educação e do trabalho em saúde, à formação e ao desenvolvimento 
institucional, à aprendizagem e à resolutividade dos serviços. 

A ideia-mestra, portanto, é tomar a competência como a ação que resulta do 
conjunto indissociável de conhecimentos, habilidades e atitudes que vai permitir 
ao trabalhador construir capacidades e desenvolver responsabilidades para com o 
cuidado à saúde de pessoas e coletividades, individualmente e em equipe (BRASIL, 
2000).

Para o Profaps, a formação dos trabalhadores incorpora a lógica do modelo 
de atenção definido pelo MS, marcada pela concepção ampliada de saúde, com 
foco na qualidade de vida. Esta concepção implica o processo pedagógico no 
contexto em que a formação técnica permita a inserção e atuação em diferentes 
unidades de prestação de serviços de forma a promover a melhoria dos indicadores 
de saúde. Nesse sentido, o Profaps investe na educação técnica profissional, tendo 
como perspectiva formar o técnico de nível médio e também oferecer programas 
de educação permanente que os especialize segundo necessidades e demandas 
quanti-qualitativas da atenção à saúde.  

Dentre as prioridades do SUS está a atenção à saúde da pessoa com deficiência. 
Daí a necessidade e demanda de investimentos na formação do técnico em órteses 
e próteses assim como na sua qualificação pós-técnica.  

As competências deste técnico se articulam com as de outros trabalhadores 
da saúde nas intervenções próprias aos processos de cuidado e reabilitação da 
pessoa com deficiência. 
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O que caracteriza a especificidade do trabalho do técnico em órteses e 
próteses é o conjunto formado por ações que lhes são próprias, articuladas àquelas 
que complementar e compartilhadamente ele realiza com outros profissionais da 
área, conformando assim a prestação de serviço de atenção à saúde da pessoa com 
deficiência. 

A complexidade e a multiplicidade de ações que o técnico em órteses e 
próteses realiza são, assim, o que orientam a definição do mapa de competências. 

O propósito é que este mapa de competências seja referencial para a 
organização e a implementação da formação do técnico em órteses e próteses. 
Para a formulação do mapa de competências, foram levantadas e analisadas as 
unidades de trabalho em que predominantemente esses técnicos estão inseridos, 
assim como a natureza das ações que realizam. 

A partir desta análise, foram identificados os eixos que estruturam as 
competências orientadoras do processo de formação do técnico em órteses e 
próteses.  

As competências formuladas guardam relação com o propósito de formar o 
técnico em órteses e próteses na perspectiva de qualificar o trabalho e o trabalhador 
ampliando sua inserção na rede de serviços do SUS.  

Segundo o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do MEC (2012), os cursos 
que compõem o eixo tecnológico ambiente e saúde:

• compreendem tecnologias associadas à melhoria da qualidade de vida, à 
preservação e à utilização da natureza, ao desenvolvimento e à inovação 
do aparato tecnológico de suporte e atenção à saúde; 

• abrangem ações de proteção e preservação dos seres vivos e dos recursos 
ambientais, da segurança de pessoas e comunidades, do controle e 
avaliação de risco, programas de educação ambiental; 

• vinculam-se à pesquisa e inovação tecnológica;
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• exigem constante atualização e capacitação, fundamentadas nas ciências 
da vida, nas tecnologias físicas e nos processos gerenciais, características 
comuns aos cursos deste eixo (BRASIL, 2012).

Para orientar a formulação do curso, o referido Catálogo do MEC (BRASIL, 
2012) destaca algumas ações que tipificam o trabalho do técnico em órteses e 
próteses, a saber:

• realizar exames e avaliação física para fins de medidas para órteses e 
próteses humanas;

• participar do projeto, da confecção, do ajuste e da avaliação de órteses 
e próteses; 

• avaliar e utilizar materiais e componentes relativos à produção de órteses 
e próteses; 

• acompanhar os resultados do trabalho executado;

• atender a eventuais necessidades de ajustes ou adaptação.

Ao definir as competências que devem estruturar a formação do técnico em 
órteses e próteses, o MS toma como parâmetros e pressupostos:

• os princípios e as prioridades das políticas de saúde e de educação;

• as necessidades, as demandas e a organização da rede de serviços do 
SUS;

• o processo de trabalho na área de atenção à saúde à pessoa com deficiência 
que agrega ações e procedimentos de diferentes naturezas (assistenciais, 
administrativas e operativas);

• a inserção do técnico em órteses e próteses em unidades ambulatoriais 
de reabilitação e em oficinas de produção, manutenção e adaptação de 
órteses e próteses e adaptação de meios auxiliares de locomoção.

No seu conjunto, as competências aqui definidas conferem identidade 
técnico-profissional ao técnico em órteses e próteses e, como tal, incorporam as 
três dimensões do saber: o fazer (habilidades), o saber (conhecimentos) e atitudes 
e valores.
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1.1 Eixo 1

Contexto e organização do trabalho do técnico em órteses e próteses em 
unidades e serviços de atenção á saúde da pessoa com deficiência.

Competência 

Organizar o processo de trabalho da oficina de produção, manutenção e 
adaptação de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção com base:

• no perfil epidemiológico do segmento da população com deficiência; 

• nas demandas locorregionais dos serviços da rede de atenção à saúde do 
SUS.

Habilidades:

• relacionar a produção da oficina com as demandas e prioridades da Rede 
de Serviços do SUS no que se refere à atenção à saúde da pessoa com 
deficiência;

• articular o tipo de produção da oficina com os demais pontos de atenção 
da Rede de Cuidados à saúde da pessoa com deficiência; 

• gerenciar recursos materiais e insumos básicos da Oficina;

• gerenciar as condições de funcionamento das instalações e dos 
equipamentos da Oficina;

• utilizar sistema de informações e dados;

• comunicar com a equipe e com outros serviços da Rede de Cuidados à 
saúde da pessoa com deficiência.

Conhecimentos:

• SUS: princípios e diretrizes;

• organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS; 

• políticas públicas com foco na pessoa com deficiência;

• perfil epidemiológico do país e do segmento da população com 
deficiência;
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• conceito de deficiência, inclusão, acessibilidade, desenho universal e 
tecnologias assistivas;

• organização e gerenciamento de Oficina de produção, manutenção e 
adaptação de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção;

• ética e bioética: conceitos e princípios;

• direitos humanos e saúde;

• processo de trabalho em saúde e especificidades no campo do atendimento 
à pessoa com deficiência física;

• trabalho em equipe: características e finalidades;

• informação e comunicação: conceitos, tipos, finalidades;

• informática;

• sistemas de informação em saúde (gerais e específicos); 

• legislação, normas e protocolos relativos à infraestrutura e ao 
funcionamento de serviços de atenção à saúde da pessoa com deficiência;

• processo de trabalho em saúde e especificidades no campo da atenção à 
saúde da pessoa com deficiência física.

1.2 Eixo 2 

Ações e procedimentos do cuidado à pessoa com deficiência física. 

Competência 

Acompanhar e avaliar a pessoa com deficiência física.

Habilidades:

• atender à pessoa com deficiência física observando suas necessidades, 
prescrições e protocolos do serviço; 

• formular, junto à equipe, projeto terapêutico singular de reabilitação;

• avaliar a condição da pessoa com deficiência física considerando 
prescrição e protocolos do serviço;
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• prestar informações e orientar a pessoa com deficiência física sobre 
fluxos e protocolos da oficina de produção, manutenção e adaptação de 
órteses e próteses e de meios auxiliares de locomoção;

• monitorar os resultados do projeto terapêutico de reabilitação, junto 
à equipe, no processo de acompanhamento à pessoa com deficiência 
física;

• registrar ações e procedimentos realizados.

Conhecimentos:

• conceitos e fundamentos da anatomia, da biomecânica, da cinesiologia, 
da fisiologia e da semiologia para:

 → avaliação funcional da pessoa com deficiência física; 

 → produção, manutenção e adaptação de órteses, próteses e meios 
auxiliares de locomoção;

 → ajustes e acompanhamento do uso de órteses e próteses e meios 
auxiliares de locomoção;     

• patologias e fatores de risco para a deficiência;

• técnicas de medidas antropométricas e de avaliação da pessoa com 
deficiência física;

• interpretação de imagens para a produção e avaliação de órteses e 
próteses;

• cuidados à pessoa com deficiência física;

• fundamentos de reabilitação e habilitação.

1.3 Eixo 3 

Produção, manutenção e adaptação de órteses, próteses e meios auxiliares 
de locomoção.
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Competência

Realizar medida, moldagem, confecção, prova, ajustes, manutenção de 
órteses e próteses e manutenção, adaptação e ajustes de meios auxiliares de 
locomoção.

Habilidades: 

• avaliar insumos, equipamentos e condições necessários para a execução 
do próprio trabalho com base em critérios de qualidade e normas de 
biossegurança;

• operar equipamentos de produção, manutenção e adaptação de órteses, 
próteses e meios auxiliares de locomoção;

• indicar recursos materiais e insumos para a produção, manutenção e 
adaptação de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção;

• utilizar manuais, normas, protocolos referentes a recursos materiais, 
insumos relativos à produção, manutenção e adaptação de órteses, 
próteses e meios auxiliares de locomoção;

• confeccionar órteses e próteses;

• confeccionar acessórios para adequação de cadeira de roda;

• executar procedimentos de ajuste, adaptação e manutenção de órteses 
e próteses e meios auxiliares de locomoção, considerando a avaliação 
funcional da pessoa com deficiência física e a prescrição.

Conhecimentos:

• química e física de materiais de uso no campo da produção de órteses e 
próteses;

• tecnologias de materiais e equipamentos utilizados na oficina de 
produção, manutenção e adaptação de órteses e próteses e de meios 
auxiliares de locomoção;

• métodos e processos de produção mecânica para confecção de órteses e 
próteses e para adaptação de meios auxiliares de locomoção;
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• biossegurança;

• metrologia.

O saber ser é competência transversal. Agrega habilidades e conhecimentos 
socioafetivos que se expressam na capacidade crítica e analítica do técnico em 
órteses e próteses e incorpora:

• princípios éticos e bioéticos como ferramentas de análise do cotidiano 
do processo de trabalho do técnico em órteses e próteses;

• o trabalho em equipe, a cooperação e a articulação desse trabalho com 
as necessidades e demandas de saúde dos indivíduos e da coletividade;

• iniciativa, determinação e criatividade como elementos constitutivos da 
inserção e atuação do técnico em órteses e próteses na atenção à saúde 
da pessoa com deficiência motora (Quadro 1).

Conforme estabelece a LDB, a organização curricular consubstanciada nos 
planos dos cursos é prerrogativa e responsabilidade de cada instituição educacional, 
cuja proposta deve ser apresentada e aprovada pelos órgãos de educação de cada 
estado e do DF. 

As diretrizes e orientações aqui apresentadas e indicadas pelo MS respondem 
à atribuição do SUS de ordenar a formação de recursos humanos para a saúde. 
Parâmetros, normas, propósitos e prioridades das políticas de saúde e de 
educação estão articulados nestas diretrizes e orientações, isso as torna referencial 
privilegiado para a organização, o desenvolvimento e a avaliação dos planos do 
curso para a formação do técnico em órteses e próteses. 

Na organização, execução e avaliação do curso de formação do técnico 
em órteses e próteses, as instituições de ensino devem formular, coletiva e 
participativamente, seus projetos político-pedagógicos e planos de curso, 
considerando essas diretrizes e mais:

• programas e prioridades de saúde;
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• necessidades e demandas locorregionais com foco na pessoa com 
deficiência;

• capacidade e condições de a instituição viabilizar a proposta pedagógica.

Tendo como base este conjunto indissociável de referências, o marco de 
orientação curricular que se segue descreve elementos definidos pelo sistema 
educacional reconfigurados no contexto das necessidades, demandas e prioridades 
da saúde da população, como consignadas nas políticas de saúde do país.



2 Marco de Orientação Curricular
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Com o propósito de contribuir com a elaboração do plano de curso e respectiva 
proposta curricular a serem submetidos à aprovação dos órgãos competentes 

dos correspondentes sistemas de ensino e, posteriormente, implementado, 
este marco de orientação aborda aspectos que estão consignados nas normas e 
regulações do sistema educacional.

Importante assinalar que, ao elaborar o plano de curso e respectiva proposta 
curricular, a Escola deve atender as normativas que estão em vigor para todo o 
território nacional e, obrigatoriamente, o que esteja definido pelas instâncias e 
órgãos de educação do estado respectivo. 

2.1 Identifi cação do curso 

É imprescindível manter a denominação do curso como define o MEC o 
que, entre outros aspectos e critérios, assegura a validade nacional do certificado 
emitido pela Instituição de Ensino que oferece o curso.

2.2 Justifi cativa

Na justificativa do curso, é imprescindível que a Escola contextualize a sua 
necessidade social e política, considerando:

• o perfil epidemiológico nacional, regional e local;

• a situação e o contexto do trabalho na rede de atenção à pessoa com 
deficiência em âmbito nacional e sua expressão regional e local;

• a demanda pela formação do técnico em órteses e próteses, destacando 
os indicadores técnicos e políticos da organização e prestação de serviços 
nas unidades de reabilitação e oficinas de produção de órteses e próteses 
e adaptação de meios auxiliares de locomoção; 
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• o perfil da força de trabalho em saúde, destacando a necessidade do 
técnico em órteses e próteses para o âmbito regional e local;

• as condições administrativas, pedagógicas, tecnológicas e operacionais 
da escola para realizar o processo formativo como proposto;

• as articulações, as negociações e os acordos da escola com instâncias 
e organismos dos setores da educação e da saúde para desenvolver o 
curso, inclusive sua descentralização quando for o caso.

2.3 Objetivo do curso

O curso objetiva a formação do técnico em órteses e próteses. Cada instituição 
educacional deve indicar, na sua proposta curricular, os objetivos que demarquem 
os indicadores para a consecução do perfil de conclusão que a própria escola 
deve definir, considerando as políticas e prioridades locorregionais e os aportes 
técnicos científicos que devem fundamentar a atuação desse técnico na rede de 
serviços do SUS. 

2.4 Requisitos e formas de acesso

Preferencialmente, o curso deve ser desenvolvido na forma subsequente, o 
que exige para matrícula no curso a comprovação de conclusão do ensino médio 
(ou equivalente) expedido por instituição de ensino reconhecida pelos órgãos da 
educação.

Para o acesso ao curso na forma articulada (concomitante ou integrada), é 
imprescindível que o plano de curso, aprovado nas instâncias educacionais, defina 
como pré-requisito de entrada a idade mínima compatível com as atividades de 
ensino em situação real de trabalho nas unidades de saúde, atendendo ao que 
dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil e o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, no que se refere ao direito à educação, à profissionalização 
e à proteção no trabalho. É importante destacar que, em nenhuma situação, 
a Instituição de Ensino poderá expedir certificação ou diploma de técnico em 
órteses e próteses para quem não comprovar a conclusão do ensino médio.
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2.5 Perfi l de conclusão

Esse aspecto define a identidade do curso. Deve contemplar os saberes 
(habilidades, conhecimentos, valores) configurados nas competências definidas 
nesta ordenação e agregar particularidades que confiram aderência e pertinência 
do perfil de conclusão ao projeto do curso da Escola. Além da realização de ações 
e procedimentos específicos nas unidades de reabilitação e oficinas de produção 
de órteses e próteses e adaptação de meios auxiliares de locomoção, o perfil de 
conclusão do curso deve expressar o trabalho do técnico em órteses e próteses na 
organização, no desenvolvimento, na avaliação e no controle da qualidade dos 
serviços de atenção à saúde à pessoa com deficiência. 

O conjunto das competências revestidas com as particularidades do contexto 
locorregional permite a cada escola definir o perfil de conclusão do curso que 
oferece.

 2.6 Aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores 

Em cumprimento ao que estabelece normas e resoluções do sistema nacional 
de educação, estudos e experiências de trabalho poderão ser considerados 
para dispensa de atividades do plano curricular do curso. Para tanto, critérios 
e procedimentos para este fim devem constar do regimento da Instituição e 
estarem descritos no plano curricular do curso aprovado pelo sistema de ensino 
correspondente.

Para efeito do aproveitamento de estudos, exige-se que seja apresentado 
à escola documento expedido por Instituição de Ensino reconhecida em que 
esteja comprovado que o interessado cursou, com aproveitamento, atividades e 
disciplinas.  

No caso de aproveitamento de experiência de trabalho, as normas e as formas 
comprobatórias devem ser apresentadas e descritas pelo órgão ou instituição 
onde o trabalho foi desenvolvido e onde estejam listadas e indicadas as ações 
e as atividades que configuram a experiência. Em ambas as situações, a escola 
deve considerar conhecimentos, estudos ou experiências de trabalho diretamente 
relacionados com o perfil de conclusão e equivalentes ao conteúdo e às atividades 
do currículo do curso, sendo de responsabilidade da escola a avaliação dos 
conhecimentos e experiências seguindo as recomendações do MEC.
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2.7.  Estrutura e organização curricular

Na organização curricular, devem ser consideradas as formas de aprender 
e esquemas de assimilação do aluno adulto. Os três eixos e competências são os 
marcadores para o “desenho” do currículo. Os conhecimentos, as habilidades e as 
atitudes que os conformam devem ser didaticamente articulados para potencializar 
o processo de aprendizagem. Daí que a organização por módulos pedagógicos 
torna-se estratégica para tal articulação, o que vai facilitar o desenvolvimento da 
aprendizagem.

Organização de conteúdos

Para fins didáticos, a organização de conteúdos tomará os eixos estruturantes 
e as competências relacionadas, como orientação, de forma a compor módulos 
pedagógicos. Considerando que as ações inerentes ao trabalho do técnico em 
órteses e próteses são de diferentes naturezas e indissociáveis, os conteúdos 
(habilidades, conhecimentos, atitudes e valores) comporão o plano curricular 
em que estarão incluídas orientações e indicações para o desenvolvimento das 
atividades teóricas e práticas incluindo o programa do estágio curricular.

Recomenda-se a organização do currículo em cinco módulos para os quais 
estão propostas ementas. 

Módulo 1 – Princípios políticos, sociais e éticos do SUS e bases instrumentais 
para a atenção à saúde da pessoa com deficiência. 

Políticas de saúde no Brasil; SUS: princípios, diretrizes e prioridades; análise 
de saúde, seus determinantes sociais e implicações do processo saúde-doença; perfil 
epidemiológico do país, políticas de atenção à pessoa com deficiência; concepção 
de integralidade e intersetorialidade como princípios transversais da organização 
das ações e dos serviços e redes de atenção à saúde; Redes de Atenção à Saúde, 
Linhas de Cuidado e Diretrizes da Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência; 
conceito de deficiência, inclusão, acessibilidade, desenho universal; sistemas de 
informação em saúde e informática.
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Módulo 2 – Processo de trabalho em saúde e especificidade do trabalho na área 
de atenção à saúde da pessoa com deficiência.

Conceitos e fundamentos de processo de trabalho em saúde; processo 
de trabalho na área de atenção à saúde da pessoa com deficiência; o trabalho 
do técnico em órteses e próteses nas unidades ambulatoriais de reabilitação e 
em oficinas de produção e adaptação de órteses, próteses e meios auxiliares de 
locomoção; trabalho em equipe; cooperação e articulação do trabalho na área de 
atenção à saúde da pessoa com deficiência com as necessidades e as demandas de 
saúde de indivíduos e da coletividade.

Módulo 3 – Fundamentos e bases para a avaliação e o cuidado à pessoa com 
deficiência física.

Bases para acompanhamento, avaliação, reabilitação e habilitação da 
pessoa com deficiência física; fundamentos da semiologia, anatomia, fisiologia 
e cinesiologia para o trabalho do técnico em órteses e próteses; conceito 
de habilitação e reabilitação, funcionalidade, ganho funcional, autonomia e 
tecnologias assistivas; condições e requisitos para a prestação do cuidado à pessoa 
com deficiência; ética e bioética no cotidiano do processo de trabalho do técnico 
em órteses e próteses.

Módulo 4 – Organização, gerência, controle de qualidade e biossegurança em 
oficina de produção, manutenção e adaptação de próteses e órteses e meios 
auxiliares de locomoção.

Bases e princípios de organização e gerência de oficinas de produção, 
manutenção e adaptação de órteses e próteses e meios auxiliares de locomoção; 
estrutura e funcionamento de oficinas, equipamentos e insumos; indicadores e 
critérios de desempenho da unidade de serviços e de avaliação da qualidade; 
princípios, conceitos e técnicas de biossegurança e ergonomia; tecnologias na área 
de atuação do técnico em órteses e próteses; métodos de controle da qualidade 
da produção, manutenção e adaptação de próteses e órteses e meios auxiliares de 
locomoção.
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Módulo 5 –  Produção, manutenção e adaptação de órteses, próteses e meios 
auxiliares de locomoção.

Procedimentos, métodos e técnicas para a produção, manutenção e adaptação 
de órteses e próteses e meios auxiliares de locomoção; anatomia e biomecânica 
para a produção, manutenção e adaptação de órteses e próteses e meios auxiliares 
de locomoção; processos e planos de acompanhamento e avaliação da adaptação 
de órteses e próteses e meios auxiliares de locomoção. (Figura 1)

Atividades didáticas

• Aulas teóricas – preleção, trabalho em grupo, visitas técnicas, seminários, 
estudo dirigido em grupo ou individual, levantamentos de dados.

• Aulas práticas:
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 Laboratório – atividades programadas, monitoradas e avaliadas 
em ambiente equipado, montado e organizado que reproduz o 
ambiente real de trabalho onde o aluno possa experimentar e testar 
com acompanhamento do professor;

 Estágio Curricular Supervisionado – inserção do aluno em situação 
real de trabalho. É imprescindível que a escola firme parcerias 
e acordos com instituições e serviços de forma a garantir o 
desenvolvimento do estágio curricular em unidades de reabilitação 
e oficinas classificadas pelo Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde (CNES) como prestadora de serviço ao SUS. O programa 
de atividades a ser desenvolvido no estágio curricular deve ser 
elaborado, supervisionado, avaliado por professores da escola e 
profissionais dos serviços.

Carga horária

A carga horária mínima do curso é definida pelo MEC. A este mínimo 
deve ser acrescida a carga horária que a escola definir para o estágio curricular 
supervisionado, como exige o MEC. A escola deve, também, atender ao que 
exige o sistema educacional do estado. Para cursos oferecidos de forma articulada 
(concomitante ou integrada) ao Ensino Médio na modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos, a escola deve adequar ao que é estabelecido pelo sistema 
nacional de educação em relação à carga horária.

No caso de oferecimento de curso online, é obrigatório cumprir, no mínimo, 
50% (cinquenta por cento) de carga horária presencial.

Material didático

A coordenação pedagógica e os docentes do curso deverão selecionar 
e indicar materiais didáticos pertinentes ao desenvolvimento das atividades 
curriculares (livros, textos, documentos, multimídias e outros) em quantidade 
suficiente para o uso dos alunos do curso, a serem disponibilizados na biblioteca 
da Escola.
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Importante destacar que o MS/SGTES produziu um “Livro de Textos” onde 
estão reunidos temas pertinentes ao desenvolvimento do curso, organizados em 9 
capítulos. Esse material é distribuído gratuitamente às Escolas, não podendo, em 
nenhuma hipótese ser vendido.

Avaliação

A avaliação do processo ensino-aprendizagem deve ser realizada ao longo 
do desenvolvimento do curso, considerando o processo de apropriação dos 
saberes (habilidades, conhecimentos e atitudes) que conformam as competências 
estabelecidas. Os instrumentos e métodos avaliativos devem ser instituídos 
segundo a natureza do que será avaliado (atividades teóricas e práticas e o estágio 
curricular supervisionado) em consonância com a concepção pedagógica que  
orienta o desenvolvimento do curso.

2.8 Instalações e equipamentos

Para oferecer o curso técnico em órteses e próteses, a escola deverá assegurar 
ambientes apropriados ao desenvolvimento das atividades indicadas no plano 
curricular: salas de aula e de professores equipadas com mobiliário pertinente; 
recursos de multimídia; biblioteca; laboratórios específicos e de informática, 
devendo assegurar:

• Biblioteca – deve dispor de bibliografia específica e complementar 
(dicionários, manuais, livros de anatomia, fisiologia, biomecânica, 
cinesiologia, semiologia, documentos, relatórios, material audiovisual) 
em qualidade e quantidade correspondente ao plano curricular e ao 
número de alunos.

• Laboratório de Informática –  computadores com programas e aplicativos 
direcionados para a formação do técnico em órteses e próteses.

• Sala com equipamentos de multimídia incluindo equipamento de 
projeção e de fotografia digital.
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• Laboratórios e salas para a realização das aulas práticas (anatomia 
humana e biomecânica).

• Laboratório de simulação de ações e procedimentos de avaliação da 
pessoa com deficiência motora. 

• Laboratório de simulação de moldagem, confecção de órteses e próteses. 

2.9 Pessoal docente e técnico

A Instituição deve indicar no plano de curso pessoal docente e de apoio 
técnico e administrativo vinculado ao curso. Destaca-se que os profissionais que 
forem atuar como docente devam ter qualificação e experiência necessárias ao 
desenvolvimento das competências aqui estabelecidas e atenderem às exigências 
definidas na regulamentação educacional.

2.10 Diploma

O aluno aprovado em todas as atividades curriculares do curso receberá o 
histórico escolar e o correspondente diploma de técnico em órteses e próteses 
no qual deverão constar todas as informações e dados exigidos pelo sistema 
educacional, conforme definido na regulamentação do MEC e dos órgãos 
respectivos de cada Unidade da Federação e do DF.





II Diretrizes para a 
especialização do técnico 

em órteses e próteses 
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A instituição de ensino que oferecer, regularmente, o curso de formação do 
técnico em órteses e próteses poderá organizar curso de especialização pós-

técnica, cuja população-alvo é o técnico em órteses e próteses.

É importante que, no momento em que a escola formular a proposta de 
formação do técnico em órteses e próteses, também avalie a pertinência de propor, 
na continuidade do itinerário formativo desse técnico, a sua qualificação como 
especialista. 

Para tal continuidade, é imprescindível compor programas de especialização 
voltados para a qualidade dos serviços locorregionais da rede de atenção à saúde 
da pessoa com deficiência, consonantes organização, efetividade e expansão 
desses serviços. 

Em termos gerais, recomenda-se:

A – Áreas para a especialização do técnico em órteses e próteses:

• calçados e palmilhas ortopédicas; 

• próteses de membros superiores;

• gestão de oficina ortopédica;

• inovações tecnológicas na área de órtese e prótese;

• adaptação em meios auxiliares de locomoção;

• próteses para amputação parcial de pé e desarticulação de tornozelo;

• órteses para coluna vertebral. 



Técnico em Órteses e Próteses - Diretrizes e Orientações para a Formação e Especialização

46

B – Normas a serem atendidas na elaboração do plano e desenvolvimento do 
curso:

• carga horária mínima: 240 horas;

• nome da área da especialização do curso – além das áreas recomendadas 
anteriormente a escola poderá definir outras; 

• relação de conteúdo, atividades didáticas (teóricas, práticas, em situação 
real de trabalho) e critérios de aprovação;

• duração do curso em semanas/meses;

• pré-requisito para matrícula em curso de especialização técnica: o 
interessado deve apresentar no ato da matrícula diploma de técnico em 
órteses e próteses, expedido por instituição de ensino reconhecida e 
credenciada a ministrar cursos técnicos de nível médio à época em que 
frequentou e concluiu o curso. Importante que, no ato da matrícula, 
a escola comprove os dados do curso concluído pelo interessado (se 
reconhecido pelo sistema educacional da UF onde ela se localiza); 

• expedição de certificado – a escola expedirá o certificado de especialização 
técnica de nível médio a quem concluir com aproveitamento todas as 
atividades do curso. No certificado, devem constar os dados da escola, a 
denominação da área da especialização certificada e, no verso, o histórico 
escolar (componentes curriculares cursados, respectivas cargas horárias, 
frequências e aproveitamento do concluinte). 



Considerações Finais
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O paradigma que orienta as políticas, as ações e as atividades que vem sendo 
definidas e desenvolvidas pelo MS com foco na ordenação da formação de 

recursos humanos de saúde conforma-se na articulação de princípios e intervenções 
voltados à qualificação do trabalho e do trabalhador da saúde. 

Nesta perspectiva e contexto, a formação técnica de nível médio constitui 
um dos focos do trabalho desenvolvido pela SGTES, em que cabe destacar a 
parceria com estados e municípios por meio da Rede de Escolas Técnicas do SUS 
(Retsus). 

O propósito geral com programas de educação profissional técnica de nível 
médio é definir estratégias que potencializem a melhoria dos serviços prestados 
pela RAS do SUS ao tempo em que:

• resgata e atende ao direito de formação do trabalhador inserido nos 
serviços da RAS;

• investe na criação, ampliação e melhoria de cursos técnicos de nível 
médio do eixo tecnológico “ambiente e saúde”, como define o MEC 
(2012);

• orienta a especialização pós-técnica como forma privilegiada de qualificar 
a força de trabalho constituída pelo segmento de técnicos de nível médio.

Assim, o MS agrega à educação na saúde outros alinhamentos e princípios 
para além da prática centrada em atualizações e capacitações focais. Para tanto, a 
definição de cursos prioritários e, para estes, a indicação de diretrizes e orientações 
para o processo de formação e especialização torna-se estratégia que visa à 
efetivação das responsabilidades do SUS com a qualidade dos serviços prestados. 
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Com a definição dessas diretrizes, o MS se movimenta na direção de responder 
e encaminhar as ações de educação na saúde para a formação do técnico em 
órteses e prótese e para sua qualificação em programas de especialização, tendo 
como base e fundamento os objetivos finalísticos das políticas e dos programas 
de atenção à saúde de pessoas com deficiência. Nessa linha, o MS considera 
imprescindível pelo menos:

• a articulação do processo de formação com a prestação de serviços de 
saúde, em especial, de atenção à pessoa com deficiência;

• o atendimento a demandas locorregionais;

• o atendimento às diretrizes e referenciais da política nacional de educação 
para a formação profissional de nível médio.
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Anexo A - Lista de equipamentos para 
laboratório de habilidades

Local Equipamentos
Sala de máquinas Lixadeira horizontal

Frezadora
Serra de fita
Furadeira vertical
Esmeril de duplo rebolo
Lixa para frezadora semi-esférica
Lixa cilíndrica para frezadora
Fresas em pinha/tamanhos variados

Sala de laminação Morças de bancada
Morças para tubo de sucção
Tubos de sucção
Máquina de sucção com manômetro
Pistolas de ar
Sopradores térmicos
Soldador de PVC/PVA
Mangueira para ar comprimido
Filtro de ar com redutor de pressão
Balança eletrônica
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Local Equipamentos
Sala de montagem de 
próteses e órteses

Bancadas
Estufa horizontal
Estufa vertical
Máquina elétrica para corte de gesso
Jogo de suporte para laminação
Furadeira Manual
Serra tico-tico
Escova de aço cilíndrica para máquina
Lixa cilíndrica para fresadora
Suporte para escova e polidor
Trena
Fita métrica
Traçador/graminho
Jogo de chave de fendas
Chave de fenda de cabeça esférica hexagonal
Chave para fenda quadrada
Chave Philips
Chave inglesa de pino ajustável
Jogo de chave allen
Chave de tubo quadrado
Chave de tubo hexagonal
Torquímetro
Martelo com cabeça dupla semi-bola
Alicate Universal
Tesoura de costura
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Local Equipamentos
Sala de montagem de 
próteses e órteses

Faca para feltro
Pincel plano
Perfurador
Central de aspiração de pó
Compressor de ar com pressão de uso 6 BAR

Sala de moldagem/ sala 
de gesso

Mesa de moldagem
Morsa com base giratória
Silo/moinho de gesso
Cesto de lixo
Grades/Grelhas de chão ou foço para escoamento 
de resíduos
Maquina elétrica de corte
Martelo pneumático
Cuba plástica para suporte de molde
Caixa ou tanque de areia para enchimento de 
moldes
Martelo de carpinteiro
Estilete
Suporte para grosa
Grosa para gesso plana, meia cana e redonda
Escova de aço
Espátula para gesso
Pá de gesso
Misturador para gesso
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Local Equipamentos

Máquina de costura 
para calçados

Máquina para presponto
Lixadeira de sapateiro
Máquina para fixação de ilhós
Bigorna
Fita métrica para sapateiro
Régua em aço inoxidável
Compasso de precisão
Chave de fenda
Martelo de sapateiro
Alicate corta-arame, corte frontal
Alicate corta-arame, diagonal
Alicate com boca plana
Alicate vazador
Alicate bico de papagaio
Tesoura para couro e para tirantes
Tesoura
Faca de sapateiro
Faca para couro
Dispositivo para cortar tiras 
Estilete
Pedra de afiar
Jogo de vazadores

Chanfradeira de couro

Perfurador

Agulha de sapateiro
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Anexo B – Relação de participantes 
dos Grupos de Referência (GR)

NomeNome InstituiçãoInstituição
Aliatar TavaresAliatar Tavares Associação Paranaense de Reabilitação, Curitiba/PRAssociação Paranaense de Reabilitação, Curitiba/PR
Ana Julia LorenaAna Julia Lorena Hospital Geral da Mirueira/PEHospital Geral da Mirueira/PE
Andressa Nogueira Ribeiro Andressa Nogueira Ribeiro 
LiraLira

Secretaria Estadual de Saúde/ACSecretaria Estadual de Saúde/AC

Antonio Pinto LobatoAntonio Pinto Lobato Associação Fluminense de Reabilitação/RJAssociação Fluminense de Reabilitação/RJ
Arnaldo dos Santos YoshiuraArnaldo dos Santos Yoshiura Associação de Assistência à Criança Deficiente/SPAssociação de Assistência à Criança Deficiente/SP
Carla Maria BarbosaCarla Maria Barbosa Centro Especializado em Reabilitação/AMCentro Especializado em Reabilitação/AM
Carlos Alberto GomesCarlos Alberto Gomes Centro de Reabilitação e Readaptação/GOCentro de Reabilitação e Readaptação/GO
Carlos Henrique Barroso de Carlos Henrique Barroso de 
SouzaSouza

Oficina Ortopédica Fixa “Antonio Aleixo” Oficina Ortopédica Fixa “Antonio Aleixo” 
Manaus/AMManaus/AM

Claudia Vilela de Souza Claudia Vilela de Souza 
LangeLange

Escola Técnica do SUS, Blumenau/SCEscola Técnica do SUS, Blumenau/SC

Cleydson Renato DirceuCleydson Renato Dirceu Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo/ESCentro de Reabilitação Física do Espírito Santo/ES
Denise Lopes de OliveiraDenise Lopes de Oliveira Centro Catarinense de Reabilitação, Florianópolis/SCCentro Catarinense de Reabilitação, Florianópolis/SC
Eliane Oliveira SilvaEliane Oliveira Silva Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro/RJ Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro/RJ 
Eduardo de Paiva MagalhãesEduardo de Paiva Magalhães Hospital de Clínicas da Universidade Estadual Hospital de Clínicas da Universidade Estadual 

de Campinas/SPde Campinas/SP
Estely Cândida de LaraEstely Cândida de Lara Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba/PRSecretaria Municipal de Saúde de Curitiba/PR
Fabio Batista RodriguesFabio Batista Rodrigues Associação de Assistência à Criança Deficiente, Associação de Assistência à Criança Deficiente, 

Osasco/SPOsasco/SP
Fernanda Raquel Cantelmo Fernanda Raquel Cantelmo 
LuzLuz

Centro de Reabilitação Sorri Bauru/SPCentro de Reabilitação Sorri Bauru/SP

Izabel Cristina Borges C. de Izabel Cristina Borges C. de 
OliveiraOliveira

Escola Técnica do SUS/PAEscola Técnica do SUS/PA



Técnico em Órteses e Próteses - Diretrizes e Orientações para a Formação e Especialização

62

NomeNome InstituiçãoInstituição
Jerry Queiroz CamposJerry Queiroz Campos Secretaria Estadual de Saúde/ACSecretaria Estadual de Saúde/AC
Jorge dos SantosJorge dos Santos Associação de Assistência à Criança Deficiente/RJAssociação de Assistência à Criança Deficiente/RJ
José Carlos Ferreira José Carlos Ferreira Centro de Reabilitação Sorri Bauru/SPCentro de Reabilitação Sorri Bauru/SP
José Rubernei N. do José Rubernei N. do 
NascimentoNascimento

Oficina Ortopédica Estadual/ACOficina Ortopédica Estadual/AC

Juliano Rébis do NascimentoJuliano Rébis do Nascimento Associação de Assistência à Criança Deficiente, Associação de Assistência à Criança Deficiente, 
Porto Alegre/RSPorto Alegre/RS

Karina Costa Marques Karina Costa Marques 
Medeiros Medeiros 

Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MTSecretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT

Karla Leal de Souza Karla Leal de Souza Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo/ESCentro de Reabilitação Física do Espírito Santo/ES
Leonardo dos Santos OliveiraLeonardo dos Santos Oliveira Associação Brasileira Beneficente de Associação Brasileira Beneficente de 

Reabilitação/RJReabilitação/RJ
Leonardo GrandiLeonardo Grandi Associação Brasileira Beneficente de Associação Brasileira Beneficente de 

Reabilitação-Rio de Janeiro/RJReabilitação-Rio de Janeiro/RJ
Lorena Albuquerque NetoLorena Albuquerque Neto Escola de Saúde Pública de Pernambuco/PEEscola de Saúde Pública de Pernambuco/PE
Luciene da Silva SantosLuciene da Silva Santos Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino 

Corrêa/CRIDAC/SUS/MTCorrêa/CRIDAC/SUS/MT
Magda Dantas de Araujo Magda Dantas de Araujo 
BarretoBarreto

Centro de Formação de Pessoal para os Serviços de Centro de Formação de Pessoal para os Serviços de 
Saúde “Dr. Manoel da Costa Souza”, Natal/RN.Saúde “Dr. Manoel da Costa Souza”, Natal/RN.

Marcele Carvalho Queiroz Marcele Carvalho Queiroz 
GraçaGraça

Instituto Municipal de Medicina Física e Instituto Municipal de Medicina Física e 
Reabilitação Oscar Clark, Rio de Janeiro/RJReabilitação Oscar Clark, Rio de Janeiro/RJ

Marcos Rodrigues dos SantosMarcos Rodrigues dos Santos Associação de Assistência à Criança Deficiente/RJAssociação de Assistência à Criança Deficiente/RJ
Maria Ivanília Tavares TimbóMaria Ivanília Tavares Timbó Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza/CESecretaria Municipal de Saúde de Fortaleza/CE
Maria de Fatima Bussinger Maria de Fatima Bussinger 
FerreiraFerreira

Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro/RJInstituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro/RJ

Maria Regiane TricausMaria Regiane Tricaus Universidade Estadual do Centro Oeste, Universidade Estadual do Centro Oeste, 
Curitiba/PRCuritiba/PR

Mauro Afonso Dias MarquesMauro Afonso Dias Marques Secretaria Estadual de Saúde/ACSecretaria Estadual de Saúde/AC



ANEXOS
 

63

NomeNome InstituiçãoInstituição
Ondina Maria Chagas CanutoOndina Maria Chagas Canuto Escola de Saúde Pública do Ceará/CEEscola de Saúde Pública do Ceará/CE
Paulo André da Silva RamosPaulo André da Silva Ramos Associação de Assistência à Criança Deficiente/PIAssociação de Assistência à Criança Deficiente/PI
Paulo Cesar Pereira CostaPaulo Cesar Pereira Costa Associação Paranaense de Reabilitação, Associação Paranaense de Reabilitação, 

Curitiba/PRCuritiba/PR
Paulo Fernando da SilvaPaulo Fernando da Silva Secretaria Municipal de Saúde de Recife/PESecretaria Municipal de Saúde de Recife/PE
Pierre Reis ChapuisPierre Reis Chapuis Associação Fluminense de Reabilitação/RJAssociação Fluminense de Reabilitação/RJ
Regina Mamede CostaRegina Mamede Costa Centro de Reabilitação Física do Estado do Centro de Reabilitação Física do Estado do 

Espírito Santo, Vitória/ESEspírito Santo, Vitória/ES
Ricardo AndrezzoRicardo Andrezzo Centro Catarinense de Reabilitação/SCCentro Catarinense de Reabilitação/SC
Rosângela Queiroz de Lima Rosângela Queiroz de Lima 
da Silvada Silva

Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da 
Rocha/ACRocha/AC

Sandra Maria VieiraSandra Maria Vieira Área Técnica da Pessoa com Deficiência, Área Técnica da Pessoa com Deficiência, 
Prefeitura de São Paulo/SPPrefeitura de São Paulo/SP

Sandra Torturella LoboSandra Torturella Lobo Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 
Janeiro/RJJaneiro/RJ

Stella Maris DallastellaStella Maris Dallastella Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba/PRSecretaria Municipal de Saúde de Curitiba/PR
Tacísio Queiroz RochaTacísio Queiroz Rocha Associação de Assistência à Criança Deficiente, Associação de Assistência à Criança Deficiente, 

Teresina/PITeresina/PI
Tayson da Silva PiuccoTayson da Silva Piucco Associação de Assistência à Criança Deficiente, Associação de Assistência à Criança Deficiente, 

Porto Alegre/RSPorto Alegre/RS
Vivianne Marques de MouraVivianne Marques de Moura Secretaria Estadual para Inclusão das Pessoas Secretaria Estadual para Inclusão das Pessoas 

com Deficiência, Teresina/PIcom Deficiência, Teresina/PI
Walter Campos MendesWalter Campos Mendes Associação Brasileira Beneficente de Associação Brasileira Beneficente de 

Reabilitação, Rio de Janeiro/RJReabilitação, Rio de Janeiro/RJ




