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Apresentação
Este manual explica e orienta sobre a correta forma de
aplicação do brasão da profissão de Terapia Ocupacional
no Brasil. Nele estão todas as orientações de como aplicar
o brasão, suas limitações e suas características próprias.
O brasão foi desenvolvido com a finalidade de substituir
o anterior, fazendo uma releitura do símbolo da profissão.
Ao utilizar o brasão da forma definida neste manual, há a
consolidação do novo brasão e, consequentemente, o
reconhecimento do profissional como Terapeuta Ocupacional.
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Simbologia
O bastão de Esculápio, que representa o poder da cura,
ganha uma releitura com o formato da letra T de terapia,
significando o processo de intervenção na ressignificação
do cotidiano em busca da independência, autonomia,
funcionalidade, participação e empoderamento social,
este, por sua vez, representado pelas asas da Fênix, as
quais remetem à simbologia do poder de transformação
e renascimento para a vida ocupacional do sujeito.
As cobras trazem a astúcia, criatividade e capacidade
de resiliência dos terapeutas ocupacionais por meio
da prescrição, adaptação, treino e aplicação de
atividades significativas que compõem as ocupações,
representadas, aqui, pela letra O, que remete ao
sujeito ocupacional.
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Aplicação principal

Aplicação preto e branco

O brasão principal se apresenta na forma colorida.
Todas as aplicações serão na forma vertical, não
existindo, portanto, uma versão horizontal.

O brasão secundário se apresenta em preto e branco
e deve ser utilizado quando houver inviabilidade de
imprimi-lo colorido.

TERAPIA OCUPACIONAL

TERAPIA OCUPACIONAL

06

Tamanho mínimo
A redução máxima é de 3 cm de altura.
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3 cm
5 cm

8 cm
11 cm
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Tipologia
É utilizada a fonte Century Gothic Regular para o texto
"TERAPIA OCUPACIONAL" e Times New Roman para as
letras "T" e "O".
Century Gothic Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
Times New Roman Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
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Cores
As cores utilizadas no brasão foram verde,
amarelo-queimado, laranja, preto e branco.
Verde
RGB: 0, 102, 51
CMYK: 90%, 33%, 96%, 26%
Hexadecimal: 006633
Amarelo-queimado
RGB: 210, 161, 0
CMYK: 17%, 35%, 99%, 6%
Hexadecimal: D2A100
Laranja
RGB: 216, 109, 1
CMYK: 11%, 65%, 100%, 2%
Hexadecimal: D86D01
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Grid de construção
21X

A malha construtiva serve de apoio para a reprodução
manual em escala do brasão. Esse tipo de reprodução
não é considerada ideal, porém, quando necessário,
deverá ser seguido o grid de construção para sua
perfeita reprodução.

22,5X
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=X
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Área de segurança
Ao redor do brasão existe uma área que não pode ser
invadida por nenhum elemento exterior ao brasão.
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2X
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Aplicação em roupas
O brasão pode ser utilizado em jalecos e camisas.
O nome do profissional e sua profissão (Terapeuta
Ocupacional) estarão sempre na altura do peito
no lado direito e na frente.
O nome do profissional estará em negrito e verde
e a profissão, somente em verde. Já o brasão será
utilizado no braço esquerdo ou em cima do nome.

Tamanho do brasão: 11cm
1,3cm

Ana Clara de Oliveira
Terapeuta Ocupacional

Fonte Century Gothic
Bold tamanho 20pt
Regular tamanho 14pt

André Rodrigues

Terapeuta Ocupacional

Com manga

Sem manga
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Anel de formatura
É composto por uma esmeralda engastada em aro de
ouro, ostentando de um lado as serpentes entrelaçados
na letra “T” com a letra “O” superposta , e do outro lado
a figura das asas, ambos na forma decomposta do
símbolo da profissão.
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