
Programa

- Princípios funcionais e biomecânicos básicos 
para a confecção de órteses para membros 

superiores;

- Classificação e ação terapêutica das órteses 
para membros superiores;

- Material para confecção de órteses 
(características de manuseio e de performance);
- Casos clínicos e suas indicações, precauções e 

contra-indicações quanto ao uso de órteses.

Ministrante: Profa Dra Maria Cristina Balejo Piedade
Graduação em Fisioterapia pela Universidade Estadual de Londrina (1994), mestrado e 

doutorado em Ciências, respectivamente, pela Universidade Federal de São Paulo (2005) e pela 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (2010). Coordenadora e professora do 

Curso de pós-graduação lato sensu: Reabilitação do Membro Superior e da Mão – Tratamento e 
Confecção de Órteses oferecido pela Universidade Gama Filho. 

Têm 18 anos de experiência clínica na área de Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica.

Carga Horária:
Curso Teórico-Prático - 20 horas/aula
No investimento, o aluno receberá 
todo o material para a sua prática e, 
ao final do curso, o aluno leva os 
moldes confeccionados.

Valores:
Até 20 dias de antecedência da data 
do curso: R$ 990,00 (3x R$ 330,00)
Após este período:
R$ 1.200,00 a vista ou
2x R$ 600,00
3x R$ 400,00
4x R$ 300,00
5x R$ 240,00

Datas (sujeito à alterações):
15 e 16 de Dezembro de 2012
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Órteses a serem confeccionadas pelos 
alunos durante o curso:
01. Órtese de dedo
02. Órtese de dedo com proteção distal
03. Órtese de dedo dorsal para lesão de nervo digital
04. Órtese para deformidade de dedo em Martelo
05. Órtese para deformidade de dedo em Botoeira
06. Órtese para deformidade de dedo em Pescoço de 
Cisne
07. Órtese para abertura da Primeira Comissura
08. Órtese Estática de Bloqueio das IV e V 
articulações metacarpofalangeanas
09. Órtese curta para Polegar: Estática
10. Órtese longa para Polegar: Estática
11. Órtese para estabilização de punho
12. Órtese de Repouso para punho e mão
13. Órtese longa dinâmica para extensão dos dedos
14. Órtese longa dinâmica para flexão dos dedos

CURSOS
ÓRTESES SOB MEDIDA PARA 
MEMBROS SUPERIORES

Objetivos
Capacitar o aluno no 

desenvolvimento de raciocínio 
clínico, indicação e confecção 

de órteses de membros 
superiores na prática.

EXCLUSIVO: Oferecemos a opção 
de compra de um kit pronto 

para a confecção das órteses, 
com placas e instrumentais.


