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A Oficina Ortopédica da Divisão de Órteses e Próteses do Instituto de Ortopedia e Traumatologia 
do HCFMUSP tem como missão dar apoio ao tratamento de reabilitação e suporte funcional aos 
pacientes portadores de necessidades especiais.
Criada em 1944, atende prioritariamente pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), e reserva 
até 10% do seu volume de atendimento para pacientes dos programas de pesquisa da Faculdade 
de Medicina da USP e da Saúde Suplementar

É considerada uma das 3 instituições de maior especialização técnica do Brasil no seu segmento 
de atuação, dividida em 4 seções:
•Seção de Próteses
•Seção de Selaria, Coleteria e Sapataria
•Seção de Endopróteses
•Seção de Galvanoplastia

Estão entre suas titulações:
•É sócia efetiva da Associação Brasileira de Ortopedia Técnica – ABOTEC
•Colabora na realização de Exames para a SBOT (Sociedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia) e COREME
•Certificação de Qualidade ONA recebida em 2015
•Registrou 3 patentes de equipamentos ortopédicos.

Além de atender cerca de 1.600 pacientes por mês, fornecendo cerca de 14.000 produtos - dos 
quais quase metade produzidos na própria oficina, ministra cursos de capacitação para 
profissionais especializados da USP e de outras renomadas instituições de ensino, e 
treinamentos de utilização de produtos ortopédicos para pacientes.

Principais Produtos

Completa estrutura multidisciplinar de diagnóstico, projeto, confecção e adaptação de próteses, 
órteses, cadeiras de rodas e outros produtos ortopédicos utilizados na reabilitação e 
recuperação funcional. O paciente da Oficina Ortopédica do IOT HCFMUSP é avaliado por um 
grupo multidisciplinar, que analisa sua necessidade sob diversos aspectos funcionais e não só 
pela visão específica do médico.

•Consultas:
 •Com médicos ortopedistas e fisiatras
 •Com fisioterapeutas e técnicos em ortopedia

•Prescrição personalizada de produtos:
 •Medição e projeto específico para a necessidade do paciente
 •Adequação
 •Treinamento para utilização

•Serviço de Avaliação para Segunda Opinião:
 •Do Diagnóstico e da Prescrição
 •Da aderência do produto ortopédico utilizado à prescrição

•Fornecimento de produtos ortopédicos:
 •Órteses Metálicas, em Polipropileno e outros materiais
 •Próteses Ortopédicas
 •Calçados e Palmilhas ortopédicas – inclusive para diabéticos
 •Acessórios:
 •Muletas
 •Andadores
 •Bengalas
 •Cadeiras de Rodas
 •Coletes
 •Produtos personalizados 



Colete Tipo “Putt”

Botas, Sapatos e Palmilhas Ortopédicas Especiais

Prótese Modular Órtese

Prótese Convencional
Membro Superior

Colete Milwaukee



Diferenciais

Ao longo de sua história, a Oficina Ortopédica IOT já atendeu mais de meio milhão de pacientes, 
com as mais variadas necessidades de produtos ortopédicos.

Sua estrutura funcional possui cerca de 50 funcionários especializados, alocados 
exclusivamente para as atividades da Oficina. Não existe outra instituição no Brasil com maior 
especialização multidisciplinar e estrutura técnica para avaliação 360° da necessidade de 
utilização de produto ortopédico dos pacientes com necessidade de recuperação funcional ou 
reabilitação.

Especialmente para empresas de auto-gestão de planos de saúde, a Oficina Ortopédica IOT 
HCFMUSP pode dar o suporte técnico adequado para a reabilitação ou recuperação funcional 
dos beneficiários durante o longo período em que eles necessitam para o completo 
restabelecimento.

A Oficina Ortopédica é uma divisão de um instituto de uma das melhores faculdades de 
medicina do mundo. 

Estrutura de Atendimento

A quase totalidade dos pacientes é atendida no mesmo ambiente utilizado para atender 
pacientes ambulatoriais da saúde suplementar

•Prótese ETS (Eletronic Test Socket)

Encaixe transparente definitivo com tecnologia CAD/CAM.
Vantagens:
•Visualização dos pontos de pressão,
•Menos tempo de adaptação com o encaixe,
•Melhor estética.

•Cadeira de Rodas com Tracionador Halo Craniano

Adaptação em cadeiras de rodas para:
•Adequação postural,
•Tracionador halo craniano,
•Cilindro de oxigênio,
•Monitor - oximetro



Os casos mais complexos, quando necessário, poderam contar com as instalações do LEM – 
Laboratório de Estudos do Movimento, serviço especializado do IOT para recuperação de lesões 
músculo esqueléticas, inclusive para pacientes com necessidades especiais, idosos e diabéticos.

Atendimento

•Pacientes particulares e de convênios cujo planos prevejam cobertura.

•Contratos com empresas que desejam oferecer este benefício aos seus colaboradores.

A comercialização dos produtos e contratação dos nossos serviços são realizados através da 
fundação de apoio do Instituto de Ortopedia e Traumatologia, a Fundação Faculdade de 
Medicina.

Contato para contratos e convênios com empresas e operadoras de planos de saúde: 
Diretoria Executiva do IOT - (11) 2661-6813.

As receitas da Oficina Ortopédica do Instituto de Ortopedia e Traumatologia são revertidas para 
o atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde.



CONTATOS

Atendimento de Pacientes
De 2ª a Sexta-Feira, das 7h às 16h

Telefone: (11) 2661-7664
Email: oficina.iot@hc.fm.usp.br

Empresas e operadoras de planos de saúde
Telefone: (11) 2661-6813

Email: direx.iot@hc.fm.usp.br

LOCALIZAÇÃO

IOT - Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina da USP

Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 333
Cerqueira César - São Paulo - SP

05403-010
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