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Formulário de encaminhamento de cadeiras de rodas – 
básico 

 

Exemplo de formulário de encaminhamento: Este formulário pode ser adaptado pelos serviços 
de cadeiras de rodas e distribuído para fontes de encaminhamento para ajudá-las a 
encaminhar cadeirantes ao serviço de cadeiras de rodas. 

 
Preencha o formulário de encaminhamento e envie para: 
Nome e endereço do serviço de cadeiras de rodas: 
 
 

Nome do encaminhador:  

Organização para a qual 
trabalha: 

 

Contatos do encaminhador (a melhor forma de contato): 

 

 

Nome do(a) cadeirante:  Data de 
nascimento: 

 

Responsável/atendente:  

Endereço:  

 

Forma de contato do(a) cadeirante?  

Correio  Telefone próprio  Telefone de amigo/vizinho  

Se por telefone, qual é o número:  

Deficiência do(a) cadeirante, se souber:  

Motivo do encaminhamento: 
• Não tem cadeira de rodas 
• Tem uma cadeira de rodas quebrada 
• Tem uma cadeira de rodas que não atende às 

necessidades 

 
 
 
 

Favor incluir quaisquer informações sobre o(a) cadeirante que considere importante levar à atenção 
do serviço de cadeiras de rodas: 

 

 

 

O(A) cadeirante aceitou o encaminhamento 
para o serviço de cadeiras de rodas?   

 
Sim           Não  

Assinatura do(a) 
encaminhador(a): 

 

Data:  
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Formulário de encaminhamento de cadeiras de rodas – 
intermediário 
 

Exemplo de formulário de encaminhamento: Este formulário pode ser adaptado pelos serviços 
de cadeiras de rodas e distribuído para fontes de encaminhamento para ajudá-las a 
encaminhar cadeirantes ao serviço de cadeiras de rodas. 

 
Preencha o formulário de encaminhamento e envie para: 
Nome e endereço do serviço de cadeiras de rodas: 
 
Nome do encaminhador:  

Organização para a qual 
trabalha: 

 

Contatos do encaminhador (a melhor forma de contato): 

 

 

Nome do(a) cadeirante:  Data de 
nascimento: 

 

Responsável/atendente:  

Endereço:  

 

Forma de contato do(a) cadeirante?  

Correio  Telefone próprio  Telefone de amigo/vizinho  

Se por telefone, qual é o número:  

Deficiência do(a) cadeirante, se souber:  

Motivo do encaminhamento: 
• Não tem cadeira de rodas 
• Tem uma cadeira de rodas quebrada 
• Tem uma cadeira de rodas que não atende às 

necessidades 
• Para crianças: 

o incapacidade de sentar-se eretas ou levantar-se 
com um ano de idade; 

o incapacidade de andar com dois anos de idade. 

 
 
 
 

 
 

 
 

Favor incluir quaisquer informações sobre o(a) cadeirante que considere importante levar à atenção 
do serviço de cadeiras de rodas: 

 

 

 

O(A) cadeirante aceitou o encaminhamento 
para o serviço de cadeiras de rodas?   

 
Sim           Não  

Assinatura do(a)  
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encaminhador(a): 

Data:  
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Relação de formulários e listas de verificação do serviço 
 
Serviços de nível básico 
 
1. Formulário de encaminhamento – nível básico 
2. Formulário de avaliação para cadeira de rodas – nível básico 
3. Formulário de prescrição (seleção) para cadeira de rodas – nível básico 
4. Formulário resumido para cadeira de rodas – nível básico 
5. Lista de verificação de adaptação de cadeira de rodas – nível básico 
6. Lista de verificação de segurança e prontidão de cadeira de rodas * 
7. Formulário de acompanhamento de cadeira de rodas* 
 
 
Formulários e listas de verificação adicionais para serviços de nível 
intermediário 
 
8. Formulário de encaminhamento – nível intermediário 
9. Formulário de avaliação para cadeira de rodas – nível intermediário 
10. Formulário de prescrição (seleção) para cadeira de rodas – nível intermediário 
11. Formulário resumido para cadeira de rodas – nível intermediário 
12. Lista de verificação de adaptação de cadeira de rodas – nível intermediário 
13. Lista de verificação de capacitação para cadeirantes – nível intermediário 
14. Quadro de suporte postural 
 
 
* formulários e listas de verificação servem tanto para serviços de nível básico como intermediário 
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Caixa de avaliação 
 
 
Instruções para construir uma caixa de avaliação 
 
Notas 
1. Todos os compensados apresentados são de 18 mm 

de espessura. Caso não estejam disponíveis, use 
15 mm ou 20 mm de espessura. 

2. O apoio ajustável para os pés deve deslizar facilmente 
para dentro e para fora nos trilhos. 

3. As superfícies do assento e do apoio para os pés 
devem ser revestidas com espuma firma (EVA) de 5 a 
10 mm de espessura ou esteira antiderrapante, como 
o tipo usado nos apoios para os pés de algumas 
cadeiras de rodas. 

 

 Caixa de avaliação construída 
localmente 
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Caixa de avaliação – diagramas de dimensões 

 

 

  

 APOIO AJUSTÁVEL PARA OS PÉS 
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Leito de avaliação 
 
O leito de avaliação permite que o cadeirante sente-se numa posição confortável, na qual o clínico 
pode fazer uma boa avaliação para prescrever uma cadeira de rodas.  
 
O leito de avaliação deve ser estável, seguro e de altura adequada para a pessoa transferir-se de 
uma cadeira de rodas. 
 

 

 

Dimensões 

Aproximadamente 1800 mm de comp x 600 mm de larg x 500 mm de alt para avaliações normais 
relacionadas com cadeiras de rodas 

Materiais e construção 

• A estrutura pode ser feita de madeira ou aço 
• Estofamento:   Base de compensado de 13 mm 

Espuma aglomerada densa de 50 mm  
Espuma macia de 25 mm para a camada superior 

• O estofamento deve ter uma cobertura de tecido de limpeza fácil, como, por exemplo, couro 
imitação (Rexene) ou couro.  O rexene/couro deve ser recortado na forma adequada, 
dobrado, colado e afixado no compensado com grampos ou tachinhas.  

• Pinte as estruturas de aço com uma base anticorrosiva e uma segunda demão de tinta spray 
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Apoios para os pés 
 

Os apoios para os pés oferecem suporte para os pés do cadeirante a uma altura adequada para 
que tenha uma boa posição sentada durante a avaliação. 
 
É importante ter disponíveis apoios para os pés com alturas variadas ou um apoio para os pés 
com altura ajustável para posicionar os pés do cadeirante adequadamente. 
 

 

 
 
  

Dimensões 

Área da superfície: 400 mm x 300 mm 
Alturas: variadas, de 15 mm a 150 mm 

Materiais e construção 

• Alturas diferentes, que possam ser empilhados, ou um bloco ajustável 
• Construção com compensado 
• Para cadeirantes com diiferença de comprimento das pernas ou outra condição que cause 

desnível das bases dos pés, é preciso utilizar blocos adicionais 
 

 
 

 

 

Apoios empilháveis básicos para os pés 
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Exemplos de ferramentas de medição 
 
 

 
 
 
Ferramenta de medição de madeira 

   
Material: compensado de 3 a 9 mm 
Base de madeira: com marcas de medição e faixas de velcro para fixar a lateral ajustável 
Laterais de madeira: uma lateral é fixa e a outra é ajustável 
 
 
 
Ferramenta de medição de vinil 

   
Base de vinil com marcas de medição 
Laterais de madeira: uma lateral é fixa e a outra é ajustável 
 
 
  

Paquímetros 
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Bancada 

A profundidade da 

bancada é de 

750 mm 

A profundidade da área de trabalho 

do técnico é de 

1500mm 

A largura da bancada e área de 

trabalho do técnico é de 1500 mm 

 

Bancada 

Área de trabalho 
do técnico 
 

Total 

2250mm 

Guia de instalações técnicas:  
bancada e área de trabalho 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  



11 
 

Guia de serviço básico – recursos técnicos 
 
As ferramentas relacionadas abaixo servem para montagem, configuração, ajuste, manutenção e 
reparo, assim como modificações básicas dos produtos (descritas no curso de capacitação básica 
da OMS para serviços de cadeiras de rodas).  
 
Ferramentas Detalhes Quantidade 

Jogo de chaves combinadas – 
unidades métricas 

De 8 mm a 22 mm  
(Deve incluir tamanhos de 8, 10, 13, 
19 mm) 

2 

Jogo de chaves combinadas – 
unidades imperiais 

  

Jogo de chaves Allen – 
unidades métricas 

É melhor haste longa, preferencialmente 
com cabo T 
deve conter 4 mm, 5 mm, 6 mm  

2 

Fita métrica metálica 5 m de comp  

Jogo de chaves Philips Tamanhos grande e médio  

Jogo de chaves de fenda Tamanhos grande e médio  

Martelo de borracha Cabeça de 8 oz  

Alicate  Bico curto – médio  

Bradal Ponta pequena do tipo ‘lâmina plana’  

Jogo de limas metálicas Tipo: lima de segundo corte, tamanho 
médio, meia-cana, redonda, plana 

 

Cortador de tubo, pequeno, 
com lâminas sobressalentes 

Para corte de tubos de 12 mm a 38 mm   

Serrote para madeira Um serrote de corte transversal (não 
longitudinal)  

 

Arco de serra de 12 pol. e 
lâminas 

Para corte de metal   

Lâmina para corte de espuma Uma lâmina longa e ligeiramente 
serrilhada ou uma faca de pão comum 

 

Estilete com lâminas 
sobressalentes 

  

Tesoura industrial   

Jogo de agulhas e linhas Variedade de tamanhos de agulha, linha 
forte de nylon 

 

Bomba pneumática para pneus  Para ambos os tipos de válvula de pneu 
de bicicleta ‘Schrader’ e ‘Presta’  

 

Kit de reparo de furo com 
espátulas de pneu 

  

Caneta marcadora de ponta 
fina 

  

Chave de raio   
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Óculos de segurança   

Pinceis   

Kit de limpeza Balde, sabão, esponjas, escovas, panos  

Óleo lubrificante leve   

Adesivo de contato   

Cola comum a base de PVA 
para madeira 

  

Verniz para madeira exterior   

Tinta de esmalte para metal   

Diluentes de tinta   

Ferramentas elétricas desejáveis 

Máquina de costura industrial Com jogo de agulhas industriais  

Furadeira elétrica Mandril de 3 a 13 mm, múltiplas 
velocidades 

 

Jogo de brocas para madeira   

Jogo de brocas para metal   

Serra tico-tico Lâminas de corte fino para madeira e 
metal 

 

Esmeril angular elétrico Rebolos médios e finos  

Extensões elétricas 10m  

Protetor contra surtos elétricos   

Armazenamento 

Caixa de ferramentas   

Cadeados   

Gabinete de metal com 
fechadura 
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Guia de serviço intermediário – recursos técnicos 
 
Alguns artigos marcados com * aparecem na lista do serviço básico. Eles foram destacados para 
confirmar a recomendação de um jogo adicional para um serviço intermediário. 
 
Maquinário  

Artigos essenciais Detalhes Quantidade 
Estabilizador de tensão para 
máquinas e ferramentas 
portáteis * 

  

Máquina de costura Industrial – capacidade para costurar tecidos 
pesados quando necessário. 

1 

Pacote de agulhas de 
costura 

Tamanhos variados  

Maçarico a arco/maçarico 
mig 

 1 

Hastes de soldagem a arco 
para aço 

Tamanho: 2 mm, 4 mm, 6 mm  

Luvas de proteção para 
soldagem a arco 

Couro grosso Abertura de 
6 pol. 

Máscara de proteção ocular 
para soldagem a arco 

  

Artigos desejáveis   

Esmeril de bancada Rebolos de grãos grossos ou finos 1 

Lixadeira de cinta Com mecanismo de extração de pó 1 

Cintas de lixa Grãos grossos e finos  

Serra de fita Tamanho médio para madeira, compensado e 
espuma de PU e EVA 

1 

Compressor 24 l 1 

Kit de pulverizador com 
mangueiras 

 1 

Kit de brasagem a gás Maçarico com bicos de tamanhos variados, 
reguladores e mangueiras 

1 

Pacote de hastes de 
brasagem 

Tamanhos variados  

Fluxo de brasagem   

Óculos de proteção para 
brasagem 

  

Furadeira de coluna (mandril 
de 3 a 13 mm) 

Fixada em bancada ou no piso 
Com torno (o ideal é um torno transversal 
multidirecional com base rotatória) 

1 

Ferramentas elétricas  

Artigos essenciais   
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Furadeira elétrica portátil 
(mandril de 3 a 13 mm) 

Ajustes para múltiplas velocidades e múltiplos 
torques são recomendáveis 

1 

Serra tico-tico portátil    1 

Lâminas tico-tico Pacotes de lâminas (de corte fino) para madeira, 
metal e plástico 

 

Esmeril angular  1 

Rebolos Rebolos de grãos grossos e finos  

Luvas de proteção para 
esmeril angular 

  

Extensões elétricas* 5 m  ou 10 m 2 

Artigos desejáveis   

Parafusadeira elétrica Sem fio e com um jogo de cabeçotes de tamanhos 
variados para parafusos, soquetes e Allen 

1 

Furadeira elétrica portátil 
sem fio (mandril de 3 a 
13 mm) 18V 

Ajustes para múltiplas velocidades e múltiplos 
torques são recomendáveis 

1 

Serra circular (lâmina de 
tamanho mínimo de 185 mm) 

  

Ferro de solda Ponta fina para fazer orifícios em malhas e ponta 
tipo fenda para selar as extremidades de malhas 
recortadas 

 

Ferramentas manuais  

Artigos essenciais   

Serrote para madeira 
(universal) 

22 pol., dentes finos 1 

Arco de serra tico-tico  1 

Lâminas para arco de serra 
tico-tico 

Corte fino para madeira  

Jogo de brocas planas    

Broca countersink   

Guilhotina (com parafusos de 
fixação) 

De bancada 1 

Torno de bancada (com 
parafusos de fixação)* 

6 pol. 2 

Alicate Bico longo – médio 1 

Alicate de pressão Bico curto – médio 2 

Alicate de pressão Bico longo – médio 2 

Braçadeira C Abertura de 6 pol. 2 

Braçadeira C Abertura de 8 pol. 2 

Jogo de furadores de ilhós Tamanhos variados  

Pacote de ilhós Tamanhos variados  

Grampeador (para madeira)  1 
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Pacote de grampos 5 mm de profundidade  

Pacote de grampos 8mm de profundidade  

Rebitador manual  1 

Pacote de rebites  Diâmetro de 4 mm e 6 mm  
Rebites de comprimentos variados 

 

Régua metálica* 1 metro (escalas métrica e imperial) 1 

Régua metálica 30 cm 2 

Fita métrica metálica*  5 m 1 

Paquímetro Vernier Bocal com largura de 150 mm 1 

Transferidor metálico  De 1 a 180 graus (1 grau de precisão) 1 

Punção  2 

Riscador  2 

Bradal* Útil quando não há uma furadeira ou eletricidade 1 

Esquadro de carpinteiro 600 x 400 mm, aço  

Chave inglesa  Abertura máxima de 1 pol. 1 

Jogo de soquetes Métricos (inclusive 8, 10, 13, 17, 19 mm) 1 

Espátulas de pneu* Jogo de 4 1 

Chave de raio*  1 

Óculos de segurança* Óculos de proteção geral em oficinas 4 

Protetores de ouvidos  2 

Máscaras contra poeira  4 

Lima plana para madeira  Tamanho médio 1 

Jogo de limas para madeira  1 

Jogo de limas meias-canas 
(para madeira) 

 1 

Artigos desejáveis   

Jogo de soquetes Imperial 1 

Jogo de chaves combinadas* Imperial, de ¼ a 1½  1 

Jogo de chaves Allen 
(formato em L) 

Imperial 1 

Plaina spokeshave  1 

Esquadro combinado  1 

Esquadro ajustável  1 

Esquadro pequeno 10 pol. 1 

Materiais consumíveis  

Base para pintura Tinta para madeira exterior  

Tinta de acabamento Tinta para madeira exterior  

Verniz Qualidade para exteriores  
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Aguarrás* Para limpar pincéis e pulverizador  

Tinta / verniz / potes de cola   

Lixa Grau 40  

Lixa Grau 80  

Lixa Grau 150  

Giz para tecido   

Graxa Pote médio 1 

Artigos gerais de oficina  

Lixeiras  3 

Escova para piso  1 

Pá e escova  1 

Panos de limpeza   

Baldes e esponjas de 
limpeza 

 2 

Móveis de oficina e local seguro de armazenamento  

Armário de metal com 
fechadura para ferramentas* 

 2 

Armário com fechadura para 
materiais 

 2 

Armário sem fechadura para 
utilização geral 

 1 

Armário sem fechadura para 
componentes de dispositivos 
de suporte postural 

 1 

Banco  3 

Bancada*  3 

Prateleiras  2 

Armação para secagem  Para peças pintadas ou envernizadas 1 
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Preparação de uma lâmina de arco de serra para cortar 
espuma 
 
 

 

  
 
Pegue uma lâmina de arco de serra comum (de preferência uma lâmina usada) e esmerilhe 
a borda dentada até que o fio fique afiado (seção transversal em forma de V), 
obtendo uma lâmina serrilhada fina e afiada que corte espuma de poliuretano de média e 
baixa densidade e espuma aglomerada com muita facilidade e rapidez. 
Enrole um pouco de fita ao redor de uma extremidade da lâmina, criando um punho para 
proteger os dedos durante o corte da espuma. 
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Guia de serviços básicos e intermediários – materiais 
 
Materiais para modificação e fabricação de dispositivos adicionais de suporte postural são usados 
com mais frequência no nível intermediário; contudo, serviços de nível básico também podem 
realizar modificações simples usando materiais similares. A quantidade de materiais necessários 
dependerá de vários fatores, inclusive a quantidade de cadeirantes que utilizam o serviço, o 
volume do serviço de fornecimento de cadeiras de rodas de nível intermediário e os tipos de 
cadeiras de rodas fornecidas. O pessoal clínico e técnico deve estar envolvido na aquisição dos 
devidos materiais.  
 
Materiais Utilização: O que procurar 
Metal/plástico/madeira A estrutura de um 

dispositivo de suporte 
postural é composta por 
metal/plástico/madeira – 
por exemplo, assentos e 
encostos rígidos. 
 

O compensado de 12 mm é muito 
recomendável para fabricar assentos e 
encostos rígidos. É um material resistente, 
mas relativamente leve. O compensado naval 
é a opção mais durável, mas pode ser mais 
caro. 
Encostos rígidos também podem ser 
fabricados com chapas de alumínio de 3 mm 
e chapas de acrílico de 6 mm ou de plástico 
ABS, quando disponíveis. A rigidez pode ser 
aumentada dobrando-se a chapa. 
Ao usar qualquer material em chapa, tome o 
cuidado adicional de eliminar ou acolchoar as 
arestas vivas para a segurança do cadeirante. 

Espuma/estofamento A espuma é usada em 
todas as áreas de 
contato direto dos 
dispositivos de suporte 
postural com o corpo do 
cadeirante. 
A espuma firme, que 
preserva a sua forma, é 
usada para dar aos 
dispositivos de suporte 
postural a forma 
necessária para oferecer 
o devido suporte. 
A espuma mais macia é 
usada para aumentar o 
conforto e reduzir a 
pressão. 
Exemplos de uso de 
espuma: 
o A espuma deve ser 

acrescentada às 
cintas para reduzir a 
pressão e aumentar 
o conforto; 

o A espuma firme pode 
ser usada para 
fabricar um suporte 
lateral para o tronco 

Verifique os mercados locais e visite fábricas 
de espuma, calçados, colchões e móveis para 
identificar a disponibilidade local de espuma. 
Tente identificar exemplos locais de espuma 
de diferentes espessuras (25 mm e 50 mm) e 
diferentes graus de firmeza.  
O EVA é um exemplo de espuma muito firme, 
que é adequada para oferecer suporte e uma 
estrutura firme para um dispositivo de suporte 
postural. O EVA às vezes pode ser 
encontrado em locais onde calçados são 
fabricados.  
A borracha firme usada para fabricar chinelos 
pode ser usada para substituir o EVA. 
A espuma aglomerada de boa qualidade é um 
exemplo de espuma de firmeza média. A 
espuma aglomerada pode ser usada como 
base de uma almofada com forma anatômica 
ou camadas para fabricar uma almofada 
elevatória de encosto ou suporte anterior à 
bacia ou para dar formas mais anatômicas a 
um encosto rígido. 
A "espuma de colchão" macia é um exemplo 
de uma espuma mais macia usada em 
camadas destinadas a aumentar o conforto. 
A espuma "muito macia", que é mais barata e 
de disponibilidade mais ampla, não é 
adequada para fabricar almofadas de alívio de 
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ou pode ser 
acrescentada a uma 
almofada para 
fabricar um suporte 
externo ou interno 
para a coxa. 

o Uma espuma muito 
firme (por exemplo, 
EVA) pode ser usada 
para acrescentar 
uma camada ao 
apoio para os pés ou 
às almofadas laterais 
para o tronco. 

pressão por si só, sem uma base de espuma 
mais firme.  
O coquim (fibras de coco) pode ser usado 
para substituir a espuma firme. 
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Materiais Utilização: O que procurar 
Tecido O tecido é usado para 

cobrir dispositivos de 
suporte postural.  
 

Procure um tecido que tenha durabilidade e facilite a 
limpeza (passando-se um pano ou removendo-se 
para lavar). Um tecido resistente a água é 
recomendável para o assento e encosto nos casos de 
cadeirantes incontinentes. Um material mais macio, 
como do tipo usado em camisetas (algodão ou 
algodão/Lycra), pode ser usado nos apoios para a 
cabeça e nos suportes laterais para o tronco. Tecidos 
com alguma elasticidade conformam-se com mais 
facilidade à forma dos dispositivos de suporte 
postural. 
Tecidos sintéticos em geral produzem mais calor para 
a pessoa do que tecidos naturais. 
Se possível, tente oferecer pelo menos algumas 
cores diferentes para escolha dos cadeirantes.  

Malhas de 
nylon e velcro 
ou fivelas 

Malhas de nylon e velcro 
ou fivelas são usados 
para fabricar as cintas, 
inclusive as cintas para o 
quadril, os ombros, as 
panturrilhas e os pés.  

Malhas de nylon de 25 mm, 35 mm e 50 mm são 
recomendáveis. Quanto mais larga a cinta, mais 
uniforme é a pressão.  Para prevenir o esgarçamento 
das malhas de nylon, derreta as extremidades 
recortadas. Malhas de algodão são bem menos 
eficazes. 
Fivelas de encaixe (como as utilizadas em mochilas) 
podem ser muito fáceis de utilizar. Use fivelas de boa 
qualidade, quando disponíveis, pois a sua 
durabilidade é maior. Teste-os afivelando e tentando 
separá-los. Eles devem encaixar-se e desencaixar-se 
com facilidade, e não se separar sem serem 
desafivelados.   
Velcro é um bom material de fixação, mas deve ser 
mantido limpo ou deixa de funcionar.  
As cintas de malha devem levar estofamento para 
proteger o corpo do cadeirante. 

Adesivos Adesivos são usados 
para colar a espuma na 
madeira. 

Mantenha um estoque de cola para madeira 
(normalmente conhecida como cola branca ou PVA) 
e cola para espuma (adesivo de contato, cola de 
sapateiro ou cola amarela).  
Certifique-se de que todos os funcionários que 
trabalhem com adesivos saibam como usá-los 
corretamente. 

Prendedores Os prendedores são 
utilizados para prender 
os dispositivos de 
suporte postural às 
cadeiras de rodas. 

Entre os prendedores mais úteis destacam-se: 
o parafusos com porcas (de preferência, 

contraporcas) e arruelas; 
o porcas embutidas (fixadas no compensado) em 

vez de porcas normais 
o grampos (para prender o estofamento) 
Evite usar parafusos pontiagudos pois podem tornar-
se um perigo em caso de dano ao dispositivo de 
suporte postural. 
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Guia de preparação de áreas de capacitação de mobilidade 
 
A área de capacitação de mobilidade é essencial para os cadeirantes aprenderem a utilizar as 
suas cadeiras de rodas de forma correta e segura.  
 
Deve incluir pelo menos:  
• Terreno variado e compatível com as condições locais 
• Declives 
• Degraus 
 
Ela deve estar próxima à área de adaptação, pois esta é a próxima etapa do serviço e a cadeira 
de rodas com frequência precisa de ajustes após o cadeirante ter tentado movimentar-se nela. É 
recomendável ter uma seção coberta para períodos de mau tempo.   
 

  
Simulação do terreno local Blocos e rampa 1:12 

 
A área de capacitação de mobilidade deve incluir: 
 
Item Dimensões Objetivo 

para os cadeirantes e os 
seus atendentes 
praticarem: 

Terreno plano 10 m de comp x 1 m de larg Propulsão básica 
Simulação do terreno local (3 
áreas), como areia, grama, 
pedregulhos, etc. 

Cada área deve ter um mínimo 
de 2000 mm de comp e 
1000 mm de larg 

Em ambientes encontrados 
na localidade 

Bloco 1 
 

1500 mm x 1500 mm x 25 mm 
de alt 

Manobra ao encontrar um 
único degrau 
 Bloco 2 

 
1500 mm x 1500 mm x 100mm 
de alt 

Bloco 3 1500 mm x 1500 mm x 200mm 
de alt 

Rampa 1:12 Aproximadamente 3600 mm de 
comp x 1000 mm de larg  
Gradiente: De 0 mm 
(extremidade baixa) a 300 mm 
(extremidade alta) 

Manobra num declive 
normal 
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Rampa 1:8 Aproximadamente 2400mm de 
comp x 1000 mm de larg  
Gradiente: De 0 mm 
(extremidade baixa) a 300 mm 
(extremidade alta) 

Manobra num declive 
acentuado 

Barreiras (guias e obstáculos) 
(Veja a Fig. 1) 

60 mm de alt x 50 mm de larg x 
1000 mm de comp 

Ultrapassagem de 
obstáculos no caminho e 
passagem por portas Barreiras (guias e obstáculos) 

2  
(Veja a Fig. 1) 

90mm de alt x 50 mm de larg x 
1000 mm de comp 

 
Degraus 
(Veja a Fig. 2) 

Aproximadamente 300 mm de 
profundidade, 150 mm de alt e 
1100 mm de larg 

Subir e descer uma série de 
degraus 

 
As dimensões indicadas no quadro acima devem ser alteradas de acordo com o contexto local 
quando há diferenças significativas em relação aos padrões sugeridos. É importante que as 
pessoas aprendam a se locomover nos ambientes locais nessa capacitação. Certifique-se de que 
haja acesso a qualquer parte específica da área de capacitação de mobilidade.  
 
Às vezes é possível identificar uma área próxima à localização do serviço com o terreno natural 
disponível. 
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Exemplos de barreiras com diferentes alturas

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 
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Exemplo de simulador de escadas 
 
 

 
 

 
  Fig. 2 
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Comparação entre diferentes métodos de fornecimento de 
cadeiras de rodas 
 
Os principais métodos de fornecimento de cadeiras de rodas a serem considerados são a 
produção local de cadeiras de rodas, a importação de novas cadeiras de rodas e a importação de 
cadeiras de rodas recicladas. As cadeiras de rodas também podem ser recicladas no âmbito do 
serviço de cadeiras de rodas. 
 
Fornecimento confiável de uma série de produtos a longo prazo 
 
Os cadeirantes precisam do fornecimento de uma série de produtos apropriados a longo prazo, 
como definido nas Diretrizes da OMS para o Fornecimento de Cadeiras de Rodas. Em qualquer 
modelo de fornecimento, é crucial considerar a confiabilidade do fornecimento de produtos a longo 
prazo. Todos os modelos de fornecimento apresentam desafios em termos de sustentabilidade e 
controle de qualidade e devem ser considerados individualmente em diferentes situações.  
 
A OMS afirma que cadeirantes devem participar do planejamento, implementação, gestão e 
avaliação do fornecimento de cadeiras de rodas1 e, portanto, devem ser envolvidos na definição 
da melhor solução para um determinado contexto.  
 
Caso haja serviços locais de próteses e órteses, a escolha destes entre produção local ou 
importação de dispositivos pode informar a decisão sobre o método de fornecimento de cadeiras 
de rodas a um serviço. Também é recomendável considerar artigos similares disponíveis no 
mercado local, como bicicletas ou móveis de aço, e identificar por que essas empresas locais 
decidiram por produzir ou importar os seus produtos. A presença ou ausência de outras fábricas 
locais é um indicador muito importante do eventual sucesso de uma fábrica de cadeiras de rodas. 
A presença ou ausência de empresas locais estabelecidas que importam produtos é um bom sinal 
de possibilidade de uma cadeia de fornecimento confiável para importar produtos. 
  
Antes de tomar uma decisão sobre o modelo de fornecimento a ser adotado, recomenda-se a 
realização de um estudo de viabilidade completo. Os custos devem ser calculados e comparados. 
O custo total de um produto importado pode ser estimado com antecedência (cotação de 
produtos, frete e importação, armazenamento), mas é necessário atentar às questões que estarão 
fora do controle dos serviços de cadeiras de rodas, como atrasos de entrega. A definição do custo 
de um produto de fabricação local requer conhecimentos significativos sobre os custos de 
operação de uma oficina e os custos efetivos dos produtos, que podem ser imprevisíveis.  É 
necessário calcular os aspectos logísticos, como o pessoal necessário, o armazenamento e a 
gestão da importação ou produção local. 
 
Comparação de benefícios da produção local e da importação de produtos 
 
Quer sejam de fabricação local quer importadas, todas as cadeiras de rodas devem ser 
adequadas segundo a definição das Diretrizes da OMS para Cadeiras de Rodas2. No passado, 
não era possível importar cadeiras de rodas projetadas especificamente para áreas com menos 
recursos; portanto, a produção local era a única forma de assegurar o fornecimento de produtos 
adequados. Contudo, cadeiras de rodas projetadas especificamente para utilização em áreas com 
menos recursos estão ficando mais disponíveis para importação. Com isso em mente, é 
recomendável considerar os benefícios de ambas as abordagens.  
 
O quadro de comparação destaca várias considerações na escolha de um modelo de 
fornecimento que melhor assegure a disponibilidade de uma gama de cadeiras de rodas 
adequadas para os cadeirantes. 

                                                
1 Diretrizes da OMS para o Fornecimento de Cadeiras de Rodas, pág. 34 
2 Diretrizes da OMS para Cadeiras de Rodas, pág. 71 
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Produção local de cadeiras de rodas 
Vantagens Desvantagens 
• O compromisso governamental com a 

produção local pode destacar que a 
deficiência é uma questão que pertence à 
comunidade e deve ser enfrentada em 
todos os seus aspectos, inclusive a 
fabricação de cadeiras de rodas.   

• A produção pode ser adaptada às 
necessidades locais. 

• Os produtos podem ser facilmente 
fornecidos com peças sobressalentes 
localmente disponíveis.   

• Cria empregos industriais locais e 
capacitações que posteriormente poderão 
servir no reparo e na manutenção local de 
cadeiras de rodas. 

• A necessidade de cadeiras de rodas 
personalizadas pode ser atendida quando a 
indústria local tem capacidade. 

• É mais fácil manter níveis constantes de 
estoque com a produção local.  

• Armazenamento mínimo para o estoque 
necessário para produção contínua e 
flexível.  

• O envolvimento de cadeirantes locais facilita 
muito o desenvolvimento de produtos e 
agiliza a resolução de necessidades e 
problemas. 

• Dificuldade de manter a qualidade com a 
produção não mecanizada em pequena 
escala. 

• Investimento inicial necessário em 
maquinaria, ferramentas, espaço de 
fabricação e capacitação de pessoal. 

• Dificuldade para reter o pessoal quando os 
pedidos de produtos não cobrem os custos 
operacionais da oficina de produção. 

• A gestão de uma oficina de produção pode 
ser complexa. 

• Dependência de uma disponibilidade local 
constante de materiais e componentes. 

• A quantidade limitada de produção pode 
aumentar o custo dos produtos. 

• Menos tempo para concentrar-se nos 
aspectos clínicos do fornecimento de 
cadeiras de rodas em virtude da natureza 
intensa da produção local. 
 

 
Cadeiras de rodas importadas 
Vantagens Desvantagens  
• Cadeiras de rodas importadas podem 

complementar os produtos de fabricação 
local para assegurar a disponibilidade de 
uma variedade de produtos e componentes 
diferentes para atender às necessidades 
individuais dos cadeirantes. 

• Qualidade uniforme dos produtos em 
decorrência da existência de fábricas 
estabelecidas com mecanismos bem 
estabelecidos de controle de qualidade.  

• Potenciais economias de custo como 
resultado do maior volume de produção em 
comparação com o que seria possível com 
a fabricação local. As economias de custo 
podem levar à distribuição de mais cadeiras 
de rodas.  

• O serviço de cadeiras de rodas poderá 
concentrar-se mais em capacitações 
clínicas se dedicar menos tempo à 
produção. 

• Empregos locais podem ser criados para 
montagem, ajustes, modificações de 

• Logística e custo de importação aduaneira. 
• Para que o custo de frete seja viável, 

pedidos de maior volume talvez sejam 
precisos.   

• Menos flexibilidade em termos de 
quantidades mínimas de pedido.  

• Maior tempo de transporte e possivelmente 
maior tempo de produção quando há uma 
quantidade mínima necessária antes do 
início da produção. 

• Pedidos maiores exigem um volume 
significativo de capital, mais espaço de 
armazenamento e maiores mecanismos de 
controle de estoque. 

• Dificuldade de manter níveis constantes de 
estoque com compras maiores, mas menos 
frequentes. 

• Os produtos importados de maior 
disponibilidade podem não ser os ideais 
para as necessidades locais. 

• Possibilidade de que os produtos não 
sejam fornecidos com peças 
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suporte postural, manutenção e assistência 
técnica. 

• Investimento inicial menor em maquinaria, 
ferramentas, materiais e segurança em 
comparação com a produção local. 

• Gestão menos complicada de 
oficina/técnicos em comparação com a 
produção local.  

• Modelo de serviço em um dia 
potencialmente factível. 

sobressalentes localmente disponíveis.   
• Não cria empregos industriais locais. 
• Maior dificuldade para envolver cadeirantes 

locais no desenvolvimento de produtos. 
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Importação de cadeiras de rodas recicladas  
 
Em várias áreas com mais recursos, a reposição frequente de cadeiras de rodas ou a sua 
utilização a curto prazo muitas vezes resulta em acúmulos de cadeiras de rodas usadas. Dessa 
forma, várias organizações recolhem, restauram e exportam essas cadeiras de rodas para 
reutilização em áreas com menos recursos. 
 
Ao decidir se a importação de cadeiras de rodas recicladas é uma boa opção para a sua 
organização, tome em consideração o que significa uma cadeira de rodas adequada:  

• atende às necessidades e condições ambientais do cadeirante; 
• é mais adequada ao corpo do cadeirante e oferece melhor uporte postural; 
• é segura e durável; 
• está disponível no país; e 
• pode ser obtida e mantida, com serviços sustentáveis no país a um custo acessível. 

 
Algumas considerações ao avaliar a opção de importar cadeiras de rodas recicladas:  

• Como assegurar que os produtos disponíveis sejam adequados para áreas com menos 
recursos 

• Como atender às necessidades identificadas num país quando os produtos disponíveis 
podem apresentar grande variação de tipo e qualidade  

• Como oferecer um fornecimento constante de peças sobressalentes 
• Como oferecer as ferramentas certas para ajuste e ajuste e configuração de uma grande 

variedade de produtos de diferentes fabricantes 
• O impacto sobre os fabricantes e prestadores de serviços locais 

 
Reciclagem de cadeiras de rodas num serviço 
 
À medida que os serviços crescem, é inevitável que alguns dos clientes precisem de cadeiras de 
rodas maiores, recebam novas cadeiras de rodas ou deixem de utilizar as suas cadeiras de rodas. 
 
Em resposta a isso, algumas organizações optam por criar um sistema em que as cadeiras de 
rodas são devolvidas ao serviço e recicladas para outro cadeirante.  Assim, mais cadeirantes 
podem ser beneficiados, mas há várias considerações antes de se decidir se essa é uma boa 
opção para o seu serviço.    
 
Quando uma organização opta por reciclar produtos, é importante ter em mente que a cadeira de 
rodas reciclada também deve ser adequada para o cadeirante.  Será necessário trocar ou reparar 
várias peças, e qualquer peça que possa alojar bactérias (espuma, estofamento, cintas, etc.) deve 
ser trocada para a segurança e saúde do próximo cadeirante.    
  
Alguns dos fatores que afetarão a complexidade e viabilidade da reciclagem de cadeiras de rodas 
no seu programa: 
 

• Acesso a peças de reposição; 
• Volume de clientes atendidos; 
• Mecanismos de financiamento utilizados com clientes; 
• Idades dos clientes;  
• Qualidade dos produtos fornecidos; 
• Terreno local e fatores ambientais (que afetarão a vida útil da cadeira de rodas). 

 
Algumas considerações adicionais: 

• Necessidade de transportar cadeiras de rodas de volta ao serviço para reciclagem 
• Espaço adicional na oficina para recondicionamento 
• Necessidade de capacitação avançada em técnicas e controle de qualidade 
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Ferramentas de medição 
de participação na ocasião da avaliação para tecnologia assistiva 
Seção de identificação do entrevistado (caso não esteja em outra página). 

 

1. Você tem algum dispositivo assistivo? □ Sim □ Não (Pular para 5) 

2. Caso Sim, que dispositivos assistivos você tem? 
_____________________________________________ 

3. Caso Sim, você atualmente utiliza qualquer dos seus dispositivos assistivos? □ Sim □ Não 
(Pular para 5) 

4. Caso Sim, quais você utiliza?  □ Todos □ Alguns, especificamente: 
________________________________ 
Agora temos algumas perguntas sobre o seu atual grau de dificuldade para realizar atividades onde você 
vive. inclusive com a assistência de outras pessoas e utilizando os seus eventuais dispositivos assistivos. 
5. Até que ponto você tem problemas para utilizar transportes para a sua locomoção como passageiro? 

□ □ □ □ □ □ 
Nenhum 
problema 

Problemas 
leves 

Problemas 
moderados 

Problemas 
graves 

Problemas 
totais 

Não se 
aplica 

 
6. Até que ponto você tem problemas para realizar tarefas domésticas, como lavar ou limpar? 

□ □ □ □ □ □ 
Nenhum 
problema 

Problemas 
leves 

Problemas 
moderados 

Problemas 
graves 

Problemas 
totais 

Não se 
aplica 

 
7. Até que ponto você tem problemas para ir à escola e estudar? 

□ □ □ □ □ □ 
Nenhum 
problema 

Problemas 
leves 

Problemas 
moderados 

Problemas 
graves 

Problemas 
totais 

Não se 
aplica 

 
8. Até que ponto você tem problemas para obter e manter um emprego? 

□ □ □ □ □ □ 
Nenhum 
problema 

Problemas 
leves 

Problemas 
moderados 

Problemas 
graves 

Problemas 
totais 

Não se 
aplica 

 
9. Até que ponto você tem problemas para participar em atividades recreativas e de lazer, como esportes, 
jogos, arte e artesanato, dança, música, etc.? 

□ □ □ □ □ □ 
Nenhum 
problema 

Problemas 
leves 

Problemas 
moderados 

Problemas 
graves 

Problemas 
totais 

Não se 
aplica 

 
10. Até que ponto você tem problemas para participar ativamente em atividades religiosas? 

□ □ □ □ □ □ 
Nenhum 
problema 

Problemas 
leves 

Problemas 
moderados 

Problemas 
graves 

Problemas 
totais 

Não se 
aplica 

 
  



31 
 

Ferramenta para medir 
a satisfação e os resultados no acompanhamento da tecnologia assistiva 
Identificar o entrevistado: Local: 
Data: Nome do entrevistador: 

 

1. Qual é dispositivo assistivo que está sendo acompanhado?  

 
 

2. Há quanto tempo você o obteve?  

 
 
3. Você atualmente utiliza o dispositivo assistivo? □ Sim (Pular para 5) □ Não  

4. Caso Não, por que você não o utiliza?  

 
 
(Caso tenha respondido à pergunta 4, pular as próximas perguntas.) 
 

Agora temos algumas perguntas sobre o seu atual grau de dificuldade para realizar atividades onde você 
vive. inclusive com a assistência de outras pessoas e utilizando dispositivos assistivos. 
5. Até que ponto você tem problemas para utilizar transportes para a sua locomoção como passageiro? 

□ □ □ □ □ □ 
Nenhum 
problema 

Problemas 
leves 

Problemas 
moderados 

Problemas 
graves 

Problemas 
totais 

Não se 
aplica 

Comentário      
 
6. Até que ponto você tem problemas para realizar tarefas domésticas, como lavar ou limpar? 

□ □ □ □ □ □ 
Nenhum 
problema 

Problemas 
leves 

Problemas 
moderados 

Problemas 
graves 

Problemas 
totais 

Não se 
aplica 

Comentário      
 
7. Até que ponto você tem problemas para ir à escola e estudar? 

□ □ □ □ □ □ 
Nenhum 
problema 

Problemas 
leves 

Problemas 
moderados 

Problemas 
graves 

Problemas 
totais 

Não se 
aplica 

Comentário      
 
8. Até que ponto você tem problemas para obter e manter um emprego? 

□ □ □ □ □ □ 
Nenhum 
problema 

Problemas 
leves 

Problemas 
moderados 

Problemas 
graves 

Problemas 
totais 

Não se 
aplica 

Comentário      
 
9. Até que ponto você tem problemas para participar em atividades recreativas e de lazer, como esportes, 
jogos, arte e artesanato, dança, música, etc.? 

□ □ □ □ □ □ 
Nenhum 
problema 

Problemas 
leves 

Problemas 
moderados 

Problemas 
graves 

Problemas 
totais 

Não se 
aplica 

Comentário      
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10. Até que ponto você tem problemas para participar ativamente em atividades religiosas? 
□ □ □ □ □ □ 

Nenhum 
problema 

Problemas 
leves 

Problemas 
moderados 

Problemas 
graves 

Problemas 
totais 

Não se 
aplica 

Comentário      
 
 
Agora temos algumas perguntas sobre o seu grau de satisfação com o dispositivo assistivo. 
11. Qual é o seu grau de satisfação com o tamanho? (Qual é o tamanho?) 
(Não fazer esta pergunta em referência a programas de computador.) 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

Terrível Descontente Em geral 
insatisfeito 

Indeciso Em geral 
satisfeito 

Contente Encantado 

Comentário       
 
12. Qual é o seu grau de satisfação com o peso? (Qual é o peso?) 
(Não fazer esta pergunta em referência a programas de computador.) 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

Terrível Descontente Em geral 
insatisfeito 

Indeciso Em geral 
satisfeito 

Contente Encantado 

Comentário       
 
13. Qual é o seu grau de satisfação com a facilidade de locomoção de um lugar para outro? 
(Não fazer esta pergunta em referência a programas de computador.) 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

Terrível Descontente Em geral 
insatisfeito 

Indeciso Em geral 
satisfeito 

Contente Encantado 

Comentário       
 
14. Qual é o seu grau de satisfação com a aparência?  

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

Terrível Descontente Em geral 
insatisfeito 

Indeciso Em geral 
satisfeito 

Contente Encantado 

Comentário       
 
15. Qual é o seu grau de satisfação com a facilidade de utilização? 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

Terrível Descontente Em geral 
insatisfeito 

Indeciso Em geral 
satisfeito 

Contente Encantado 

Comentário       
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16. Qual é o seu grau de satisfação com o tempo necessário para preparar? 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

Terrível Descontente Em geral 
insatisfeito 

Indeciso Em geral 
satisfeito 

Contente Encantado 

Comentário       
 
17. Qual é o seu grau de satisfação com a confiabilidade? 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

Terrível Descontente Em geral 
insatisfeito 

Indeciso Em geral 
satisfeito 

Contente Encantado 

Comentário       
 
18. Qual é o seu grau de satisfação com a capacidade de atender às suas necessidades? (Faz tudo que 
você deseja num tempo razoável?) 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

Terrível Descontente Em geral 
insatisfeito 

Indeciso Em geral 
satisfeito 

Contente Encantado 

Comentário       
 
 
Agora temos algumas perguntas sobre o seu grau de satisfação com a forma como você obteve o 
dispositivo assistivo. 
19. Qual é o seu grau de satisfação com os conselhos recebidos sobre qual tecnologia seria melhor para 
você? 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

Terrível Descontente Em geral 
insatisfeito 

Indeciso Em geral 
satisfeito 

Contente Encantado 

Comentário       
 
20. Qual é o seu grau de satisfação com tempo necessário para obtê-lo? 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

Terrível Descontente Em geral 
insatisfeito 

Indeciso Em geral 
satisfeito 

Contente Encantado 

Comentário       
 
21. Qual é o seu grau de satisfação com a assistência oferecida caso não esteja funcionando 
adequadamente? 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

Terrível Descontente Em geral Indeciso Em geral Contente Encantado 
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insatisfeito satisfeito 
Comentário       

 
 
 
 
22. Qual é o seu grau de satisfação com a ajuda e os conselhos recebidos sobre como utilizá-lo? 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

Terrível Descontente Em geral 
insatisfeito 

Indeciso Em geral 
satisfeito 

Contente Encantado 

Comentário       
 
 
Agora temos algumas perguntas sobre a sua experiência na utilização do dispositivo assistivo. 
23. Considere o quanto utilizou o seu atual dispositivo assistivo nas últimas duas semanas. Num dia normal, 
você o utilizou durante quantas horas? 

□ □ □ □ □ 
Nenhuma Menos de 1 

hora por dia 
De 1 a 4 

horas por dia 
De 4 a 8 

horas por dia 
Mais de 8 

horas por dia 
Comentário     

 
24. Considere a situação na qual você mais queria ter um desempenho melhor antes de obter o seu atual 
dispositivo assistivo. Nas últimas duas semanas, até que ponto o dispositivo assistivo o ajudou nessa 
situação? 

□ □ □ □ □ 
Não ajudou 

nem um pouco 
Ajudou 

um pouco 
Ajudou 

moderadamente 
Ajudou 

bastante 
Ajudou 
muito 

Comentário     
 
25. Considere novamente a situação na qual você mais queria ter um desempenho melhor. Ao utilizar o seu 
atual dispositivo assistivo, qual é o grau de dificuldade que você AINDA enfrenta nessa situação? 

□ □ □ □ □ 
Muita 

dificuldade 
Bastante 

dificuldade 
Dificuldade 
moderada 

Dificuldade 
ligeira 

Nenhuma 
dificuldade 

Comentário     
 
26. Considerando todos os aspectos, você acha que o seu atual dispositivo assistivo vale a pena? (Os 
benefícios derivados da utilização do dispositivo assistivo superam eventuais dificuldades de armazenar / 
manter / transportar / utilizar o dispositivo?) 

□ □ □ □ □ 
Não vale nem 

um 
pouco a pena 

Vale a pena 
um pouco 

Vale a pena 
moderadamente 

Vale a pena 
bastante 

Vale a pena 
muito 

Comentário     
 
27. Considere as dificuldades que o levaram a obter um dispositivo assistivo. Nas últimas duas semanas, 
com o seu atual dispositivo assistivo, até que ponto as dificuldades que o levaram a obter o dispositivo 
assistivo afetaram o que você consegue fazer? 

□ □ □ □ □ 
Afetou 
muito 

Afetou 
bastante 

Afetou 
moderadamente 

Afetou 
ligeiramente 

Não afetou 
nem um 
pouco 

Comentário     
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28. Considere as dificuldades que o levaram a obter um dispositivo assistivo. Nas últimas duas semanas, 
com o seu atual dispositivo assistivo, até que ponto, na sua opinião, outras pessoas estavam incomodadas 
pelas dificuldades que o levaram a obter o dispositivo assistivo? 

□ □ □ □ □ 
Muito 

incomodadas 
Bastante 

incomodadas 
Moderamente 
incomodadas 

Ligeiramente 
incomodadas 

Nem um 
pouco 

incomodadas 
 
 
 
29. Considerando todos os aspectos, até que ponto o seu atual dispositivo assistivo mudou o quanto você 
aproveita a vida? 

□ □ □ □ □ 
Pior Não mudou Um pouco 

melhor 
Bem 

melhor 
Muito 

melhor 
Comentário     

 
Fontes: 
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) da OMS. 
QUEST 2.2. Modificado com base no QUEST 2.1: Versão para Crianças por Sonya Murchland 2011. 
IOI-HA. Cox RM, Stephens D, Kramer SE (2002). Traduções do Questionário Internacional – Aparelho de Amplificação Sonora (International Outcome 
Inventory for Hearing Aids – IOI-HA). International Journal of Audiology 41(1):3-26. 
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Informações de acessibilidade 
 
Parcerias com ministérios governamentais (saúde, educação e transportes) e organizações 
comunitárias para oferecer conselhos sobre acessibilidade podem promover um aumento 
significativo da inclusão e participação de pessoas com deficiência de mobilidade na sociedade. 
Está demonstrado que criar acessibilidade em edifícios aumenta os custos de construção em 
menos de 1%. 
 
Abaixo relacionamos algumas informações simples. Detalhes adicionais podem ser encontrados 
nos recursos incluídos com este pacote 
• Acessibilidade de escolas 
• Instalações médicas acessíveis 
• Considerações de projeto para acessibilidade 
 
 
Inclusão de acessibilidade em residências 
• Entre as principais considerações destacam-se a altura das prateleiras e o acesso sob as 

superfícies de trabalho 
• Portas: largura, sentido de abertura, maçanetas 
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Portas 
• Largura da porta: 900mm 
• Tentar instalar as dobradiças de forma que abra para 

dentro, das áreas mais movimentadas para as áreas 
mais tranquilas, como, por exemplo, da sala para o 
quarto. 

• Tentar utilizar dobradiças que permitam uma 
abertura o mais próxima possível a 180°.  

• Espaço de circulação: é necessário ter uma espaço 
de acesso desobstruído em ambos os lados de uma 
porta.3 

• Onde o acesso é limitado: pode-se considerar uma 
porta deslizante (consultar o diagrama: 
acessibilidade aos sanitários). Os trilhos no piso 
devem estar bem mantidos para que a porta deslize 
bem. 

 

 
 
 
Sanitários 
 

 

 
 
 
 
• Portas que se abrem 

para dentro de um 
banheiro reduzem o 
espaço interior do 
banheiro e devem 
ser evitadas quando 
possível. Uma 
alternativa é uma 
porta deslizante. 

 
• Uma barra de apoio 

ao lado do sanitário 
é recomendável nas 
transferência da 
cadeira de rodas 

 
 
 
 
 
 

                                                
3 Considerações de projeto para acessibilidade 
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Criando acessibilidade na comunidade 
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Passagens 
• A largura de uma passagem deve ser de 900 mm de espaço 

desobstruído.  
• Nas passagens com grande movimento, a largura melhor é de 

1500 mm, para que dois cadeirantes possam passar um ao lado 
do outro. 
 

 
Guias 
• Guias rebaixadas onde haja um desnível (ver ilustração abaixo). 

  
Rampas 
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Ao tornar edifícios acessíveis – considerar as necessidades de todas as pessoas com deficiência 
de mobilidade. Para cadeirantes, considerar os seguintes pontos específicos: 
• Gradientes dos declives: interiores 1:12, exteriores 1:15 
• Superfície: não derrapante 
• Corrimãos: devem estender-se por 300 mm nos patamares inferior e superior 
• Deve haver patamares no início e fim de declives e quando há uma mudança de direção: 

dimensões de 1200 mm a 1500 mm 
• Os patamares superiores devem ser medidos até a borda do raio de abertura da porta 
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