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Terminologia 
 

Os seguintes termos utilizados ao longo do pacote de treinamento são definidos 
abaixo. 

 

Cadeira de rodas 
apropriada 

Uma cadeira de rodas que atende às 
necessidades do usuário e as condições 
ambientais; proporciona ajuste adequado e 
apoio postural; é segura e durável; está 
disponível no país; e pode ser obtida e mantida 
e sustentada por serviços no país a um preço 
mais econômico e acessível. 

Cadeira de rodas manual Uma cadeira de rodas impulsionada pelo 
usuário ou empurrada por outra pessoa. 

Dispositivo de suporte 
postural (PSD) 

Dispositivo físico que fornece suporte postural 
adicional. 

Cadeira de rodas Equipamento que proporciona mobilidade 
sobre rodas e assento de apoio para uma 
pessoa com dificuldade para andar ou se 
movimentar. 

Modificação na cadeira 
de rodas 

Uma modificação feita na cadeira de rodas. 

Fornecimento de cadeira 
de rodas 

Termo geral para o projeto, produção, 
fornecimento e prestação de serviços de cadeira 
de rodas. 

Serviço de cadeira de 
rodas 

A parte do fornecimento de cadeira de rodas 
que assegura a provisão de cadeiras de rodas 
apropriadas aos usuários. 

Equipe de serviço de 
cadeira de rodas 

Pessoas capacitadas no fornecimento de 
cadeiras de rodas apropriadas. 

Usuário de cadeira de 
rodas 

Pessoa com dificuldade para andar ou se 
movimentar que requer o uso da cadeira de 
rodas para sua mobilidade. 
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Sobre o Pacote de Treinamento em 
Serviços de Cadeira de Rodas para 
Participantes 

 

Introdução 
Após o lançamento em 2008 das Diretrizes para fornecimento de cadeiras de 
rodas manuais em locais com poucos recursos(1), foi lançado em 2012 o 
primeiro pacote dos Pacotes de Treinamento em Serviços de Cadeira de 
Rodas (WSTP): Pacote de Treinamento em Serviços de Cadeira de Rodas – 
Nível Básico (WSTPb)(2). Logo após, em 2013, foi lançado o Pacote de 
Treinamento em Serviços de Cadeira de Rodas – Nível Intermediário 
(WSTPi)(3). 

 

O WSTPb e o WSTPi destinam-se a apoiar a formação de pessoas que trabalham 
em funções clínicas e técnicas em um serviço de cadeira de rodas, a fim de 
aumentar o número de pessoal treinado na prestação de serviços de cadeira de 
rodas no nível básico e intermediário. No entanto, a OMS reconhece que, para que 
esse treinamento seja eficaz e que as pessoas tenham acesso às instalações, 
equipamentos e materiais necessários para fornecer cadeiras de rodas 
apropriadas, é necessário que haja mecanismos eficazes de planejamento, políticas 
e apoio. 

 

Por isso, a Organização Mundial da Saúde (OMS), em parceria com a Agência dos 
Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), desenvolveu a 
terceira parte do WSTP, composto por dois subpacotes: o Pacote de 
Treinamento em Serviço de Cadeira de Rodas para Gerentes (WSTPm)e o 
Pacote de Treinamento em Serviço de Cadeira de Rodas para Participantes 
(WSTPs). 

 

Para estabelecer um bom sistema de fornecimento de cadeiras de rodas em um 
país, todas as partes relacionadas, incluindo os elaboradores, planejadores e 
executores de políticas, fabricantes e fornecedores de cadeiras de rodas, 
prestadores de serviços de cadeira de rodas, organizações de deficientes e usuários 
de cadeira de rodas precisam estar envolvidos. No entanto, é importante que eles 
estejam bem informados e entendam a necessidade e o benefício do fornecimento 
de cadeiras de rodas apropriadas. Este Pacote de Treinamento em Serviço de 
Cadeira de Rodas para Participantes (WSTPs) destina-se, portanto, a aumentar a 
conscientização e envolvimento de todos para estabelecer o fornecimento de 
cadeiras de rodas apropriadas em seu país/região. 

 

Este pacote de treinamento tem como base os seguintes documentos-chave: 
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência  
(UNCRPD)(4); as Diretrizes para fornecimento de cadeiras de rodas manuais em 
locais com poucos recursos; e o documento de posição conjunta sobre o 
fornecimento de equipamentos de mobilidade em locais com poucos recursos(5). 
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A cadeira de rodas é um dos dispositivos assistivos mais comumente utilizados para 
permitir a mobilidade pessoal. Para as pessoas que tenham dificuldade para andar ou 
se movimentar, as cadeiras de rodas são ferramentas essenciais para a sua 
mobilidade, autonomia, dignidade e bem-estar geral. A mobilidade dá a 
oportunidade para que usuários de cadeira de rodas sejam independentes e tenham 
acesso a serviços de saúde, educação, trabalho e emprego, além de auxiliá-los na 
participação de atividades sociais e culturais. No entanto, a OMS estima que mais de 
70 milhões de pessoas precisam de uma cadeira de rodas, sendo que apenas de 5% a 
15% têm acesso a uma. 

 

A importância da mobilidade se reflete na UNCRPD, que defende “medidas eficazes 
para garantir a mobilidade pessoal com a máxima independência possível para as 
pessoas com deficiência”. Para garantir a mobilidade pessoal eficaz, os usuários de 
cadeira de rodas precisam de um equipamento que se encaixe corretamente e 
atenda às suas necessidades específicas, especialmente estilo de vida e meio 
ambiente. Isso requer uma abordagem sensível às necessidades individuais. 

 

Uma forma eficaz de atender às necessidades individuais dos usuários de cadeira de 
rodas é fornecer os equipamentos por meio de um sistema de prestação de serviço 
de cadeira de rodas bem organizado, que atenda às expectativas dos usuários, 
respeite a sua dignidade e seja prestado por pessoal devidamente capacitado. 

 

Os instrutores são incentivados a utilizar este pacote para promover um workshop 
independente voltado inteiramente para a necessidade e os benefícios do 
desenvolvimento de um sistema de fornecimento de cadeira de rodas apropriada, ou 
como um elemento importante de um workshop mais amplo, abordando, por exemplo, 
a reabilitação nacional ou o desenvolvimento/avaliação de uma política de deficiência. 

 

Público-alvo 

O Workshop para Participantes destina-se a todas as pessoas que possam 
influenciar o desenvolvimento ou a manutenção do fornecimento de cadeira de 
rodas apropriada. 
Os participantes podem ser: 

• planejadores e executores de políticas (por exemplo, o governo); 
• líderes influentes/respeitados ou políticos; 
• organizações de pessoas com deficiência; 
• usuários, seus familiares e cuidadores; 
• filantropos/financiadores/doadores; 
• mídia (digital e impressa); 
• fabricantes e fornecedores de cadeiras de rodas; 
• grupos profissionais (como Associação Nacional/Regional de 

Fisioterapeutas);
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• organizações não governamentais internacionais e locais; e 
• quaisquer outros indivíduos ou organizações locais que tenham o potencial de contribuir. 

 

Objetivo 
A OMS entende que as pessoas capacitadas não conseguem garantir por si sós o 
fornecimento de cadeira de rodas apropriada no país ou assumir suas 
responsabilidades conforme descrito nas Diretrizes para Cadeira de Rodas,a menos 
que haja maior nível de envolvimento para estabelecer ou melhorar o 
fornecimento de cadeira de rodas no país. O objetivo do pacote de treinamento é 
conscientizar e desenvolver as habilidades e o conhecimento de todo o pessoal 
envolvido (participantes) no fornecimento de cadeiras de rodas apropriadas em 
seu país/região. 

 
Este pacote fornece uma visão geral do papel dos participantes, informando-os 
sobre a necessidade e o benefício do fornecimento de cadeiras de rodas 
apropriadas e obtendo o seu apoio para desenvolver um programa de 
fornecimento de cadeiras de rodas apropriadas. 

 

Escopo 
O pacote de treinamento pode ser realizado em um mínimo de 3 a 4 horas, embora 
esse prazo possa ser prorrogado de acordo com as necessidades e recursos 
específicos disponíveis. A realização deste pacote de treinamento ajudará os 
participantes a: 

 
• melhorar a sua compreensão sobre a necessidade e os benefícios de uma cadeira 

de rodas apropriada; 
• estar mais bem informados sobre o seu papel no desenvolvimento do 

fornecimento de cadeiras de rodas apropriadas; 
• aumentar a qualidade da prestação de serviço de cadeiras de rodas; 
• ter melhor compreensão de ambientes livres de barreiras; 
• se comprometer mais com o compromisso de buscar/fornecer apoio orçamental 

adequado; e 
• aumentar a sustentabilidade do fornecimento de cadeira de rodas. 

 

Instrutores 
O Manual do Instrutor WSTPs se destina a qualquer organização ou grupo de 
organizações que pretendam convocar um Workshop para Participantes WSTP. 
Para assegurar a continuidade de outros pacotes WSTP, este manual de 
treinamento foi intitulado Manual do Instrutor, mas considerando a diversidade 
dos participantes em um workshop WSTPs, os instrutores precisam desempenhar 
o papel de facilitadores e seguir os princípios básicos da educação de adultos. A 
boa seleção dos instrutores/facilitadores do workshop é importante para o seu 
sucesso. Recomenda-se que eles tenham:  
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• experiência em treinamento e orientação de pessoas em um nível adequado; 
• experiência em gestão de públicos com diversos participantes de diferentes níveis; 
• uma forte convicção de que a apresentação do fornecimento de cadeiras de 

rodas apropriadas é benéfica para os usuários de cadeira de rodas; e 
• capacidade de ouvir e acolher opiniões diferentes e, ao mesmo tempo, garantir 

que os princípios fundamentais do fornecimento de cadeiras de rodas 
apropriadas sejam mantidos e o objetivo do workshop seja acolhido. 

 
Os instrutores/facilitadores do workshop serão chamados de instrutores em 
todo o restante deste manual. Recomenda-se que haja um instrutor para cada 8 
a 10 participantes. Ter um usuário de cadeira de rodas experiente que conheça 
bem o assunto e o pacote de treinamento é interessante. Quando mais de um 
instrutor estiver envolvido, recomenda-se que as sessões sejam divididas entre 
os instrutores para evitar que uma pessoa conduza muitas sessões consecutivas. 

 
Como começar 
Antes de realizar o programa de treinamento, você deve copiar as seções relevantes 
do pen drive (dentro da pasta) para o seu disco rígido. A maneira mais simples de 
realizar o programa de treinamento é: 

 
1. Abrir o Manual do Instrutor da pasta manual e 

1.1. Ler as notas das seções Orientação para instrutores e Como se 
preparar para o Workshop dos Participantes; 

1.2. Imprimir e encadernar uma cópia do Manual do Instrutor para cada 
instrutor, caso você não tenha uma cópia impressa; 

1.3. Imprimir um cronograma. 
 

2. Tomar todas as providências necessárias, como sugerido na seção Como se 
preparar para o Workshop dos Participantes. 

3. Dar a cada participante um pôster das etapas do serviço de cadeira de 
rodas. Se você não tiver esses materiais em estoque, eles podem ser 
impressos no pen drive. 

4. Abra o cronograma e clique nos links de cada sessão, que irão levá-lo para os 
slides e o local do vídeo exatos. A melhor maneira de realizar o treinamento é 
abranger as lições em ordem sequencial, seguindo o tempo alocado para cada 
sessão o máximo possível. 
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1. Notas para os instrutores 
 

1.1 Visão geral do Workshop 
 

Sessão Minutos 
S.1. Introdução incluindo discurso de abertura 30 
S.2. Política para praticar 45 
S.3. Gama de cadeiras de rodas adequadas 30 

 Intervalo 30 
S.4. Trabalhando em conjunto para a mudança 100 
 Discurso de encerramento 5 

Total 240 
 

1.2 Cronograma e duração do Workshop 
O Workshop para Participantes é descrito aqui como um workshop de meio dia. 
Será benéfico alocar mais tempo, se possível, especialmente em uma situação em 
que os organizadores esperam chegar a um acordo das partes interessadas sobre 
os planos ou as ações específicas. 

 
O Workshop para Participantes pode ser realizado como uma sessão de 
meio dia em uma conferência/workshop mais amplo, ou imediatamente antes 
ou após a realização do módulo WSTP Gerentes. 

 
Veja abaixo um cronograma-modelo para um workshop de meio dia na parte da manhã: 

 

Horário Assunto Apresentador 

08h30min – 09h Registro  

09h – 09h30min Introdução incluindo 
discurso de abertura 

Diretor da organização anfitriã 

  Palestrantes convidados 
  Representante(s) do governo e outros 
  Usuário ou líder da(s) organização(ões) 

de pessoas com deficiência 

09h30min – 10h15min Política para praticar Instrutor 

10h15min – 10h45min Intervalo   
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10h45min – 11h15min Gama de cadeiras de rodas adequadas Instrutor 

11h15min – 12h55min Trabalhando em conjunto para a 
mudança 

Instrutor 

12h55min – 13h Discurso de encerramento Instrutor 

13h – 14h Almoço  

Observação: o tempo irá variar de acordo com o número de palestrantes. 

 
1.3 Planos da sessão 
Para cada uma das sessões existe um plano detalhado da sessão para orientar os 
instrutores na palestra.  
 
No início de cada plano da sessão, há a seguinte informação: 
 
• Objetivos: detalha a que se destina cada sessão em especial para os participantes; 
• Recursos: os recursos que são necessários para a sessão; 
• Contexto: como a sessão poderá ser adaptada para diferentes contextos  

(ou situações); 
• Para preparar: como se preparar para a sessão; 
• Esboço: um esboço para as principais partes da sessão. 

 
O restante do plano da sessão é dividido em tópicos. Para cada tópico, o plano da 
sessão fornece instruções sobre como apresentar ou facilitar a informação para o 
tópico em questão. 

 
1.4 Apresentações em PowerPoint 
Apresentações em PowerPoint (PPT) são fornecidas para as sessões: 

 
• Introdução 
• Política para praticar 
• Gama de cadeiras de rodas adequadas 
• Trabalhando em conjunto para a mudança 

 
1.5 Dicas sobre o bom treinamento prático 
Veja abaixo algumas dicas para que os instrutores tornem o workshop um sucesso: 

 
• mantenha as discussões focadas no tema da sessão; 
• seja um ouvinte ativo, pois você precisará realmente ouvir e entender o que as 

pessoas dizem, a fim de orientar a discussão de forma eficaz; 
• ouvir atentamente vai dar um bom exemplo para os participantes; 
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• estimule e modere as discussões; 
• não permita que uma pessoa ou grupo agressivo e que fala muito domine a discussão; 
• permaneça neutro e seja cauteloso quanto a expressar seus próprios valores; 
• use conflitos de opinião de forma produtiva e não permita que os 

participantes personalizem suas discordâncias. 
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2. Como se preparar para o 
Workshop para Participantes 

 
2.1 Conheça a situação atual de fornecimento de cadeira 

de rodas 
Organizações e instrutores que organizam um Workshop para Participantes 
WSTP precisam de uma compreensão completa a respeito do fornecimento de 
cadeiras de rodas no país, região, distrito ou subdistrito. Isso inclui: 

 
• identificar claramente as diferentes organizações interessadas e indivíduos-chave; 
• estar ciente de todas as atividades do fornecimento de cadeiras de rodas ou iniciativas 

existentes; 
• compreender as lacunas atuais no fornecimento de cadeiras de rodas; e 
• conhecimento das leis pertinentes regionais/nacionais, estratégias, políticas e planos 

de ação. 
 

A lista abaixo pode ser usada para resumir a estrutura jurídica nacional, como 
UNCRPD, estratégias nacionais, planos de ação e leis(6). 
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Estas informações serão usadas para criar um folheto da estrutura jurídica 
para apoiar a Sessão 2: Política para praticar. 

 

Estrutura 
jurídica 

Aspecto a ser verificado Lista de 
verificação 

UNCRPD A UNCRPD e seu Protocolo Opcional foram 
assinados? 

 

A UNCRPD e seu Protocolo Opcional foram 
ratificados? 

 

Estratégias O país tem uma estratégia ou um plano de ação 
nacional em matéria de redução da pobreza? 

 

O país tem uma estratégia ou plano de ação nacional 
sobre as questões da deficiência? (Por exemplo, 
“estratégia para promover e proteger os direitos das 
pessoas com deficiência”). 

 

Leis, decretos Se existirem, essas estratégias no setor da deficiência 
são acompanhadas de documentos legislativos 
específicos (como leis, ordens de execução)? 

 

Estratégias com 
base no setor 

O país tem uma estratégia ou plano de ação nacional 
específicos nos seguintes setores? 
• serviços sociais 
• educação 
• educação inclusiva 
• emprego 
• emprego de pessoas com deficiência 
• saúde 
• saúde mental 
• igualdade de gêneros 
• minorias étnicas 
• crianças 
• idosos 
• bem-estar social em geral 
• tecnologias assistivas 
• outro(s) setor(es) significativo(s) para acesso a 
serviços de qualidade para pessoas com deficiência 

 

Estratégias 
locais 

A prática de planejamento comunitário existe no 
respectivo país? 
O processo de planejamento (na área da deficiência e 
dos serviços sociais) é centralizado ou 
descentralizado? Até que nível de descentralização? 
Existem planos de ação relacionados à deficiência na 
comunidade (ou similares)? 
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2.2 Reveja cada plano de sessão e ajuste-o, se necessário 
Reveja cada plano de sessão e identifique quem irá auxiliar em cada uma. As 
sessões podem precisar ser ajustadas de acordo com o contexto local. Sugestões 
para ajustar sessões para diferentes contextos são fornecidas no início de cada 
plano de sessão, com o título “contexto”. 

 
2.3 Identifique e prepare os palestrantes convidados 
O objetivo geral do Workshop para Participantes é conscientizar sobre a 
importância do fornecimento de cadeiras de rodas apropriadas e a diferença que 
isso pode fazer na vida dos usuários de cadeiras de rodas. 

 
As apresentações contundentes de palestrantes importantes são uma parte 
importante na estratégia para assegurar que esta mensagem seja bem 
representada, devendo ser o mais relevante possível para o contexto em que o 
Workshop para Participantes está sendo realizado. 

 
Recomenda-se convidar palestrantes que representem setores governamentais e 
de deficiência (ver Sessão 1). 

 
1. Representantes governamentais: para representar o reconhecimento e 
apoio do governo ao direito à mobilidade e à importância do fornecimento de 
cadeiras de rodas. Em alguns países, mais de um ministério tem responsabilidades 
relativas ao fornecimento de cadeiras de rodas. 

 
2. Representantes do setor de deficiência 

 
Representante de usuário de cadeira de rodas: Uma pessoa que tenha 
experiência no uso de cadeira de rodas e esteja disposta a partilhar a sua 
experiência pessoal sobre como o fornecimento de cadeiras de rodas apropriadas 
teve um impacto positivo na sua vida. Essa apresentação destacará a importância 
da mobilidade pessoal com a máxima independência possível. 

A importância da assinatura e da ratificação da UNCRPD 

Assinar a UNCRPD é o primeiro passo para o apoio do governo no fornecimento de 
cadeiras de rodas apropriadas: 

assinar a UNCRPD indica intenção moral do governo em se vincular à 
Convenção; 

ratificar a UNCRPD indica obrigação moral e legal do governo em implementar a 
Convenção. 
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Líder respeitado no setor de deficiência: Palestrante principal bem 
respeitado no campo, com autoridade em seu cargo, experiência e liderança.  
O seu papel é o de apresentar claramente a mensagem e gerar um senso de 
urgência e entusiasmo para a mudança entre as partes interessadas. 

 
Observação: É possível que uma pessoa seja capaz de desempenhar o papel de duas 
partes acima. 

 
O(s) instrutor(es) precisa(m) identificar e preparar os palestrantes mais 
adequados com bastante antecedência. Um resumo para os palestrantes está 
incluído nos anexos. É provável que seja necessária certa consideração entre o 
instrutor e os palestrantes para refinar a apresentação, a fim de garantir que ela 
seja adequada ao contexto e à situação atual do fornecimento de cadeiras de 
rodas e que ela se adapte ao estilo dos palestrantes. 

 
Antes do workshop, verifique se os palestrantes desejam usar PPT. Em caso 
afirmativo, solicite que eles forneçam o PPT o mais tardar no dia anterior. Se isso 
não for possível, certifique-se de que os palestrantes cheguem antes do início do 
workshop e tenham alguém disponível para carregar o PPT para o computador do 
workshop. 

 
2.4 Convide os participantes 
É importante assegurar que todas as partes interessadas sejam convidadas. Faça 
uma consulta ampla para que nenhuma organização ou indivíduo-chave sejam 
esquecidos. Pense cuidadosamente nos participantes cujas vozes precisam ser 
ouvidas; participantes que têm o potencial de influenciar a mudança; e 
participantes com a energia e o compromisso de agir para criar a mudança. 

 
Enviar os convites com antecedência ajudará a garantir que as pessoas consigam 
estar presentes. Certifique-se de que os convites indiquem claramente o objetivo 
do workshop e por que é importante que os participantes estejam presentes. 

 
Número de participantes: O número de participantes pode variar, 
dependendo do número de participantes do país, região, distrito ou subdistrito. 

 
Representação de todos os grupos: O instrutor deve avaliar de perto a lista de 
registro de participantes, a fim de representar todos os grupos e organizações 
durante a sessão de abertura do workshop. 
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2.5 Planeje o local e o layout da sala 
Local: O local também deve ser reservado com antecedência. Idealmente, o local 
deve fornecer uma sala de tamanho adequado para o número de participantes e 
uma área para o intervalo. O local deve ser adaptado para usuários de cadeira de 
rodas em toda parte. Isso inclui acesso: ao edifício, à sala em que o workshop será 
realizado, à área para lanches e aos sanitários. 

 
Organização da sala: Os instrutores devem planejar cuidadosamente a forma 
como a sala será organizada. O Workshop para Participantes inclui sessões 
plenárias e grupos de trabalho. Portanto, o layout deve possibilitar a transição 
fácil entre trabalho e plenária em grupo. 

 
O layout dependerá do número de participantes. Veja algumas sugestões abaixo: 

 
Layout da sala para grupos de até 30 pessoas 

 
O melhor layout de sala possui mesas redondas em um semicírculo, ou mesas 
retangulares, como uma espinha de peixe, como mostrado abaixo. Isso permite 
que o grupo seja simultaneamente organizado em subgrupos por mesa para 
discussão e em sessão plenária para ouvir apresentações ou compartilhar em 
sessões plenárias. 

 
Opção 1: Mesas redondas em um semicírculo 
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Opção 2: Mesas retangulares em espinha de peixe 
 
 

   
 
 
 

Layout da sala para grupos maiores (50 ou mais) 
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Para grupos maiores e salas menores, os participantes podem ficar sentados em 
fileiras como em um auditório com cadeiras móveis, de forma que as pessoas na 
primeira fileira possam girar suas cadeiras para fazer um grupo com pessoas na 
segunda fileira, como mostrado acima. Isso permite que o grupo alterne entre 
plenária e grupos menores de trabalho rapidamente. 

 
2.6 Prepare recursos e equipamentos 

 

Recurso Quantidade  Comentários/instruções 
Manual do Instrutor 1 por instrutor  Solicite à OMS ou imprima e 

encaderne 
Pôster de etapas do serviço 1 por participante  Solicite à OMS ou imprima 
Recursos suplementares: referências para instrutores. Também decida como 
compartilhar esses recursos com participantes de acordo com os recursos disponíveis. 
Por exemplo, em um pen drive USB/pen drive, por meio de um mecanismo de 
compartilhamento na internet, ou pelo fornecimento de referências a sites. 
Diretrizes para o fornecimento 
de cadeiras de rodas manuais em 
locais com poucos recursos 

Pelo menos uma 
cópia para amostra 

  

Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência (UNCRPD) 

Pelo menos uma 
cópia para amostra 

  

Documento de posição conjunta 
sobre os dispositivos assistivos 
em locais com poucos recursos 

Pelo menos uma 
cópia para amostra 

  

Livreto Introdução às Diretrizes 
da CBR e componente de Saúde 

Pelo menos uma 
cópia para amostra 

  

Logotipo da WSTP 1 amostra de alta 
resolução 

 Para que os participantes usem para 
mostrar seu compromisso com o 
fornecimento de cadeiras de rodas 
apropriadas 

Formulários: 
Formulário de registro de 
participantes 

1 por workshop  Amostra disponível no pen drive 

Etiqueta de nome 1 por participante/ 
palestrante/instrutor 

 Produzir localmente e usar o logotipo 
da WSTP 

Cronograma 1 por participante  Amostra disponível no pen drive 
Formulário de consentimento de 
foto 

1 por participante  Adaptar o formulário de amostra no 
pen drive para a organização anfitriã 

Certificado de participação 1 por participante  Prepare o certificado de participação 
ou adapte o modelo fornecido no pen 
drive 



 

 
15 

 
Pôsteres – cartazes de sensibilização a serem colocados no local do workshop: 

WSTP básico: etapas para serviços de cadeiras de rodas, 
técnicas de mobilidade de cadeiras de rodas, feridas por 
pressão e como cuidar de uma cadeira de rodas em casa. 

4  Solicite à OMS ou 
traduza 
(se necessário) e 
imprima Disponível no 
pen drive 

WSTP intermediário: crianças e cadeiras de rodas, 
diferentes posições, dispositivo de suporte postural (PSD) 
e lista de verificação para treinamento de usuários de 
cadeira de rodas intermediários. 

4  

Vídeos – com legendas em inglês: 
O que uma cadeira de rodas apropriada significa para mim? S.2.  Disponível no pen 

drive. Avalie editar as 
legendas para o idioma 
local 

Fornecimento de serviço de cadeira de rodas S.2.  
Benefícios de suporte extra – Chaeli S.3.  
Benefícios de uma cadeira de rodas apropriada S.3.  

 
Equipamento 

 
Item Quantidade  Comentários/instruções 
Projetor de dados 1   
Computador 1   
Palestrantes 1 conjunto  Para ajudar a ouvir os vídeos 
Microfones 2 ou mais, 

dependendo do 
número de 
participantes 

 Um microfone para o instrutor e 
palestrantes e um microfone “itinerante” 
para os participantes com perguntas ou 
para obtenção de comentários de 
pequenos grupos 

Quadro branco grande 1   
Marcadores para quadro 
branco 

3–4   

Suporte para folhas de 
papel e papel 

1 suporte e 1 pacote 
de folhas de papel 

  

Canetas para o suporte 3-4   
Fita adesiva ou similar 1 rolo  Para prender as folhas no suporte e 

cartazes nas paredes 
 

Observação: Para grupos com menos de 20 pessoas, o feedback dos pequenos grupos na 
sessão plenária pode ser escrito em folhas de flip chart. No entanto, para grupos maiores, o 
feedback pode ser digitado em um slide de PowerPoint e projetado à medida que pequenos 
grupos dão o feedback. 



 

 
16 

 

Planos detalhados da sessão 
 

S. 1: Introdução 
 

O
B

JE
T

IV
O

S Ao final desta sessão, os participantes poderão: 

 ter um melhor entendimento da situação atual/política do fornecimento de 
cadeiras de rodas no país e do caminho a seguir para aprimoramento e 
sustentabilidade. 

R
E

C
U

R
SO

S Para a sessão: 

 PPT: S.1:Boas-vindas e discurso de abertura 

C
O

N
T

E
X

T
O

 Adapte esta sessão para se adequar ao contexto no qual os participantes vão trabalhar. 
Pense no seguinte: 
 se deve ser realizada uma cerimônia de abertura adequada à cultura e ao 

contexto; 
 qual é o horário de início apropriado para palestrantes e participantes. 

P
R

E
P

A
R

A
Ç

Ã
O

 

 Convide os palestrantes convidados com antecedência. 
 Encontre os palestrantes convidados com bastante antecedência para apoiar a 

preparação das apresentações (veja o resumo sobre palestrantes nos Anexos). 
 Insira o nome dos palestrantes do workshop no primeiro slide. 
 Verifique as apresentações dos palestrantes convidados (se aplicável). 
 Carregue imagens relevantes no slide de PPT para o representante convidado dos 

usuários de cadeiras de rodas. 
 Reveja o registro de participante a fim de reconhecer todos os diferentes 

grupos de interessados/organizações participantes durante o discurso de 
boas-vindas. 

 Reveja o número de palestrantes e o tempo de suas apresentações antes de 
finalizar o cronograma. 

D
E

SC
R

IÇ
Ã

O
 1. Introdução 

2. Palestrantes convidados 
3. Discurso de abertura – representante dos usuários de cadeiras de rodas 
4. Perguntas e respostas 

5 
10 
10 
5 

Tempo total da sessão 30 
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1. Introdução (5 minutos) 
 
 
Introduções: 

 
Palestrantes convidados e 
instrutores: O anfitrião dá as  
boas-vindas a todos os participantes e 
apresenta os dignitários e instrutores. 

 

Participantes: A apresentação dos 
participantes (nome e organização que 
representam) irá variar de acordo com o 
tamanho do grupo e com a cultura e os 
costumes locais. Para grupos maiores, não 
é prático que cada participante apresente a 
si mesmo. No entanto, é útil apresentar os 
participantes presentes e incentivá-los a 
conversarem entre si durante os 
intervalos. 

2. Palestrantes convidados (10 minutos) 

Introduza: Convide o primeiro 
palestrante convidado e peça que ele/ela 
descreva o estado atual do fornecimento 
de cadeiras de rodas no país. 

 
Introduza: Convide o segundo palestrante 
convidado, de preferência um representante 
do governo, para falar sobre o que o governo 
está fazendo para atender às necessidades dos 
usuários de cadeiras de rodas no país. 

 
3. Discurso de abertura – usuário de cadeiras de 
rodas/representante (10 minutos) 

 

Introduza: O palestrante principal deve 
compartilhar suas experiências como 
usuário de cadeira de rodas e dizer qual 
caminho ele/ela acha que deve ser seguido 
para o fornecimento de cadeiras de rodas 
no país. 

A organização anfitriã deve adicionar o 
   

2. Introdução 

Introdução 
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4. Perguntas e respostas (5 minutos) 
Explique: 

 
• Há cinco minutos disponíveis para 

que perguntas sejam feitas aos 
palestrantes convidados. 

 
Peça que os ouvintes façam perguntas 
aos palestrantes. 

 
Monitore o tempo rigorosamente. 

 
Explique: 

 
• Haverá novas oportunidades para 

perguntas durante o workshop. 
Os participantes também são 
incentivados a aproveitar ao máximo os 
intervalos para a troca de perguntas e 
informações. 
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S.2: Política para praticar 
 

O
B

JE
T

IV
O

S 

Ao final desta sessão, os participantes poderão: 
 criar um sentimento de urgência sobre a importância do fornecimento de 

cadeiras de rodas apropriadas; 
 destacar as necessidades dos usuários de cadeiras de rodas no país e os 

benefícios para todos quando esses usuários podem se movimentar e ser o 
mais independentes possível; 

 defender as políticas e as normas nacionais e a conscientização sobre os 
direitos dos deficientes para que os usuários tenham acesso a cadeiras de rodas 
por meio de um serviço de qualidade. 

R
E

C
U

R
SO

S 

Para a sessão: 
 apostila da estrutura jurídica – uma para cada participante, além de uma 

cópia adicional por grupo para atividades; 
 cópia das Diretrizes sobre Cadeira de Rodas; livreto introdutório sobre as 

Diretrizes CBR e componente de Saúde; documento de posição conjunta 
sobre os dispositivos assistivos em locais com poucos recursos; 

 PPT: S.2: Política para praticar; 
 vídeo: O que uma cadeira de rodas apropriada significa para mim? 
 vídeo: Fornecimento de serviço de cadeira de rodas. 

C
O

N
T

E
X

T
O

 

Adapte esta sessão para se adequar ao contexto. Pense no seguinte: 

 os casos de estudo mais relevantes para o contexto; 

 as principais mensagens que você deseja comunicar. 

P
R

E
P

A
R

A
Ç

Ã
O

  Planeje a formação dos grupos de acordo com o número de participantes – 
veja as observações em Como se preparar para o workshop para participantes 
quanto ao planejamento do local e layout da sala. 

 Pesquise informações necessárias para completar o resumo das políticas 
oficiais na seção 2.1 e prepare e traduza uma apostila da estrutura jurídica 
com antecedência. 

D
E

SC
R

IÇ
Ã

O
 

1. Introdução 
2. Qual são a necessidade e a necessidade não atendida? 
3. Importância do fornecimento de cadeira de rodas 
4. Importância do apoio do governo 
5. Todos têm direitos 
6. A política atinge os indivíduos por meio de serviços 
7. Torne os direitos reais com um plano nacional 
8. Benefícios para todos 
9. Resumo dos pontos principais 

2 
3 
3 
 
5 
5 
5 

17 
3 
2 

Tempo total da sessão 45 
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1. Introdução (2 minutos) 
 
 

Inicie com o objetivo do workshop. 

Destaque: 

É importante que trabalhemos em 
conjunto para alcançar uma visão 
compartilhada para o fornecimento de 
cadeiras de rodas no nosso país. 

 
Uma cadeira de rodas apropriada é um 
passo essencial para a participação na 
vida social, trabalho e educação. A 
mobilidade pessoal é um direito que 
pode ser conquistado ao se receber uma 
cadeira de rodas apropriada por meio de 
um serviço por pessoal capacitado. 

 

Serviço de limpeza 
Peça aos participantes para darem uma olhada em sua cópia do cronograma do 
workshop. Destaque os horários de início e término e dos intervalos. 

 
Explique o serviço de limpeza geral: 

 
• local dos banheiros 
• lanches 
• com quem falar a respeito de logística de viagem (se necessário) 
• o que fazer em caso de emergência 

 
Explique as expectativas: 

 
• desligar os celulares durante as sessões 
• compartilhar seus pensamentos e opiniões é importante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Política para 
praticar 
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2. Qual são a necessidade e a necessidade não atendida? (3 minutos) 

Pergunte: Você sabe quantas pessoas em seu país precisam de cadeiras de rodas? 
 

Estimule respostas.  
 

Explique: 
 

• A OMS estima que 1% de 
qualquer população precisa de 
cadeiras de rodas. 

• A população deste país é X (inserir 
população do censo. Calcule 1% da 
população recenseada do país)(7). 

 
 
 
 

Explique: 
 

• A necessidade e a necessidade não atendida. 
 

Pergunte: 
 

• Qual porcentagem da população 
necessitada tem acesso a cadeiras de 
rodas no interior do país? 

 
Estimule respostas. 

 
3. Importância do fornecimento de cadeira de rodas (3 minutos) 

Apresente o vídeo: O que uma cadeira de rodas apropriada significa 
para mim? Neste vídeo, Faustina, usuária de cadeira de rodas experiente, explica 
a diferença que fez para sua vida quando ela recebeu uma cadeira de rodas por 
meio de um serviço. 

Exiba o vídeo. 

A OMS estima que mais de 
70 milhões de pessoas (1% 
de qualquer população) 
necessitam de cadeiras de 
rodas, mas apenas 5% a 
15% têm acesso a uma. 
(Ficha informativa da OMS 
sobre deficiência) 
Há necessidade de ação 
urgente para melhorar o 

     

2.3 Política para 
 

2.2 Política para 
 

 População Pessoas que 
precisam de 
cadeira de 

 OMS 7.000.000.000 70.000.000 

Inserir 
país 

Inserir 
população 
do país 

Inserir 1% da 
população do 
país 

 

O que uma cadeira de rodas apropriada 
   

2.4 Política para 
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Destaque: 
 

Uma cadeira de rodas apropriada, fornecida por meio de um serviço, 
permitiu que Faustina tenha: 

Dignidade: visto que ela não cai mais de sua cadeira de rodas em vias irregulares. 

Independência: visto que agora ela é capaz de empurrar a cadeira com segurança e de 
forma independente em vias irregulares e declives perto de sua casa e do trabalho. 
Confiança: visto que ela se sente menos deficiente. 

Mais autoestima: visto que ela se sente melhor quanto a si mesma porque a cadeira de 
rodas é personalizada para ela. 
Apresente a história de Shobha, da Índia, que demonstra o impacto que uma 
cadeira de rodas apropriada tem em sua vida e na comunidade. 
Explique: 

Essa história destaca a importância de receber uma cadeira de rodas apropriada 
por meio de um serviço como um primeiro passo para a inclusão e a participação 
na sociedade. 
Shobha vive em uma aldeia em Herepalya, estado de Karnataka, na Índia. Shobha contraiu 
poliomielite quando tinha menos de um ano e tinha de rastejar em torno de sua casa e 
aldeia local para se locomover. Essa situação persistiu por muitos anos até Shobha ser 
avaliada pela equipe rural de serviços de cadeiras de rodas, da Associação de Pessoas 
com Deficiência (APD), e receber prescrição de uma cadeira de rodas apropriada. Com 
sua cadeira de rodas, Shobha pode agora se mover em sua casa e na comunidade de 
forma independente. Além de afetar positivamente a mobilidade de Shobha, sua cadeira 
de rodas tem aumentado a sua independência econômica. A APD deu a Shobha a 
oportunidade de participar de um programa de treinamento vocacional adaptado e ela 
agora tem seu próprio serviço de alfaiataria em casa. Com uma cadeira de rodas 
apropriada, ela agora pode viajar facilmente e com segurança pela vila e redondezas, a fim 
de visitar seus clientes e entregar as encomendas. Shobha está empenhada em continuar 
a expandir a sua própria empresa de alfaiataria e viver de forma independente. 

 
4. Importância do apoio do governo (5 minutos) 

Explique: Precisamos criar uma mensagem forte e urgente, o que faz com que o 
governo se sinta motivado a agir. 

 

Explique: 
 

• Vamos ouvir uma história do Quênia 
sobre a política governamental quanto 
à oferta de dispositivos de assistência. 

2.5 Política para 
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5. Todos têm direitos (5 minutos) 
Explique: 

 
• Todos têm os mesmo direitos. 
• A Convenção da ONU sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência (UNCRPD) 
esclarece e qualifica como todas as 
categorias de direitos se aplicam a 
pessoas com deficiência e identifica as 
áreas em que as adaptações têm de ser 
feitas para que pessoas com deficiência 
possam efetivamente exercer os seus 
direitos. 

 
 

Explique: Há uma série de artigos na UNCRPD que reforçam a importância e a 
relevância da oferta de cadeiras de rodas apropriadas. 

Pergunte: Alguém sabe qual artigo da UNCRPD refere-se especificamente à mobilidade? 
 

Estimule respostas. 

Leia como o apoio do governo no fornecimento de cadeiras de rodas 
apropriadas se desenvolveu no Quênia 

A primeira legislação de apoio às pessoas com deficiência no Quênia foi aprovada depois que 
o presidente Mwai Kabaki sofreu um acidente rodoviário, após o qual ele teve de usar uma 
cadeira de rodas por cerca de sete meses. A primeira lei que ele aprovou após voltar a seus 
deveres como presidente foi a Lei 14 de 2003, para Pessoas Portadoras de Deficiência, que 
estabeleceu o Conselho Nacional para Pessoas com Deficiência como uma empresa estatal em 
novembro de 2004. 

Por que essa primeira Lei foi aprovada? 

Porque ele percebeu o tanto que era difícil viver sem mobilidade. Naquela época, ele estava em 
campanha para as próximas eleições e não foi possível continuar sem a cadeira de rodas. Ele 
sentiu na pele a necessidade de mobilidade pessoal e acessibilidade. Quando ele ganhou a eleição, 
com base na nova lei, ele começou a tornar os dispositivos de assistência disponíveis e os prédios 
do governo acessíveis. 

 
 
 
 

Desenvolvimento e direitos humanos 
para todos 
(http://www.un.org/disabilities/) 

Convenção da ONU sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência (UNCRPD) 
O foco da UNCRPD é garantir que todos 
reconheçam que esses direitos se aplicam a 
todos; incluindo pessoas com deficiência. 

 
 

http://www.un.org/disabilities/)


 

 
24 

Cadeiras de 
rodas 

apropriadas 
+ 

Serviços 
inclusivo

s 
= 

Fornecime
nto efetivo 

de 
 

  

Cadeiras de 
rodas 

apropriadas 
+ 

Serviços 
inclusivo

s 
= 

Fornecime
t  f ti  

 
 

  

 
 

 
Cadeira 

de rodas 
apropriad

a 
+ 

 

 

= 
Forneci

mento 
eficaz de 
cadeira de 
rodas 

Explique: 

O artigo 20 da UNCRPD diz: 

• Todas as pessoas têm direito à 
mobilidade pessoal. 

A mobilidade pessoal significa: 

• A habilidade de se mover de certa 
maneira e no momento de sua escolha. 

 
 

Explique: 

• O artigo 26 fala sobre a importância da 
reabilitação e da habilitação. 

• A mobilidade pessoal é uma parte 
essencial da reabilitação. 

 

 
 

Explique: A mobilidade também é o primeiro 
passo na criação de acesso a outros direitos: 

• Artigo 19 – Vida independente e 
inclusão na comunidade. 

• Artigo 24 – Educação. 
• Artigo 25 – Saúde. 
• Artigo 27 – Trabalho e emprego. 
• Artigo 30 – Participação na vida 

cultural, recreação, lazer e esporte. 
 

Explique: 

• Em resumo, a mobilidade é o primeiro passo 
para a inclusão ou para próximas etapas. 

• No entanto, é preciso ter uma 
cadeira de rodas apropriada. 

Notas para os instrutores: 

Reabilitação – restaurar habilidades para 
participar da sociedade; 
Habilitação – construção de habilidades pela 
primeira vez. 

O artigo 20 da UNCRPD diz: 

⎯          Todas as pessoas têm direito à mobilidade 
pessoal. 
A mobilidade pessoal significa: 

⎯     A capacidade de se mover como e quando a 
pessoa quiser. 

2.7 Política para 
 

A mobilidade é o primeiro passo para ter acesso a 
outros direitos: 

 
Artigo 19: Vida independente e  
inclusão na comunidade. 
Artigo 24: Educação. 
Artigo 25: Saúde. 
Artigo 27: Trabalho e emprego. 
Artigo 30: Participação na vida  
cultural, recreação, lazer e esporte. 

 

2.9 Política para praticar 

Artigo 26 
Habilitação e Reabilitação: Os 
Estados Partes promoverão a 
disponibilidade, o 
conhecimento e o uso de 
dispositivos e tecnologias 
assistivas, projetados para 
pessoas com deficiência e 
relacionados com a habilitação 
e a reabilitação. 

2.8 Política para 
 

i 

2.10 Política para 
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6. A política atinge os indivíduos por meio de serviços (5 minutos) 
Explique: 

 
• É através de um sistema de fornecimento 

de cadeiras de rodas apropriadas que as 
necessidades individuais são atendidas. 

• Importância do treinamento dos 
fornecedores de serviços e oito etapas 
do serviço de cadeiras de rodas. 

 
 
 

Explique: 
 

• O treinamento dos usuários de cadeira 
de rodas é igualmente importante, 
especialmente para fazer o melhor uso 
do equipamento em seu próprio 
ambiente e também quanto à reparação 
e manutenção. 

• Um usuário permanente de cadeira de 
rodas precisa de acesso a serviços por 
toda a vida. 

 
 
 

Apresente o vídeo: Fornecimento de 
serviço de cadeira de rodas 

 
Explique: 

 
• As Diretrizes sobre Cadeiras de Rodas 

definem as oito etapas essenciais do 
serviço. Essas oito etapas são ensinadas 
em WSTPb e WSTPi. O vídeo descreve 
uma abordagem para o fornecimento de 
cadeiras de rodas, que apoia as Diretrizes 
sobre Cadeiras de Rodas. 

 
Exiba o vídeo. 

Para garantir a perfeita 
combinação entre os 
usuários e os produtos, 
as cadeiras de rodas 
precisam ser fornecidas 
por pessoal 
devidamente 
capacitado, seguindo 
oito etapas. 

2.11 Política para 
 

Essencial para que os indivíduos tenham a maior 
independência possível. 
Papel fundamental na adaptação ambiental, reparo 
e manutenção de suas cadeiras de rodas. 
Um usuário permanente de cadeira de rodas 
necessita, ao longo da vida, de acesso a 

     

2.12 Política para 
 

Fornecimento de serviço de 
   

2.13 Política para 
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7. Torne os direitos reais com um plano nacional (17 minutos) 

Explique: Temos usado o termo fornecimento de cadeiras de rodas. 
 

Pergunte: O que esse termo realmente significa de acordo com as Diretrizes sobre Cadeiras 
de Rodas? 

 

Permita respostas.  
 

Explique: As Diretrizes para o 
fornecimento de cadeiras de rodas 
manuais em locais com poucos recursos 
fazem recomendações sobre: 

• projeto 
• produção 
• fornecimento e 
• prestação de serviço 

 
Os pacotes de treinamento para serviços 
de cadeiras de rodas (WSTP) 
proporcionam o conhecimento e as 
habilidades necessárias para estabelecer o 
fornecimento de cadeiras de rodas 
apropriadas. 

 

Explique: Para que o fornecimento de cadeiras de rodas seja eficaz e sustentável, é 
necessário ser apoiado por política e planejamento. As Diretrizes para Cadeira de Rodas 
são uma ferramenta para o desenvolvimento da política e implementação do CPRD. 

 

Introduza a atividade em grupo. 
 

Explique: Faremos um trabalho em grupos para avaliar uma apostila de apoio do 
governo para pessoas com deficiência. Isso resume o apoio do governo: 

 
Atividade 
Grupos: Divida os participantes em quatro grupos. 

Permita até 10 participantes por grupo e crie grupos adicionais, se necessário. 
Instruções: Peça aos participantes para darem uma olhada em sua cópia da estrutura jurídica. 

Solicite que um voluntário por grupo registre qualquer comentário ou 
correções do grupo. 
Dê uma apostila adicional para cada líder de grupo. 

Monitore: Monitore os grupos e ajude se necessário. 

Seguir as Diretrizes 
sobre Cadeiras de 
Rodas. 
Desenvolver um sistema 
de fornecimento de 
serviços e programas de 
treinamento, conforme 
descrito nas Diretrizes e 
no Pacote de 
Treinamento em Serviços 
de Cadeira de Rodas. 

2.14 Política para 
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Atividade 
Tempo: Dê 5 minutos para consideração da apostila e 10 minutos para 

feedback. 

Dê mais tempo para o feedback se mais de quatro grupos 
   Feedback: Solicite o feedback de um grupo por vez. 

Anote quaisquer comentários nas folhas de flip chart. Para 
grupos maiores, pode ser necessário escrever em um slide no 
PPT para que todos possam ler os comentários. 

 

8. Benefícios para todos (3 minutos) 

Explique: Quando uma pessoa recebe uma cadeira de rodas apropriada por meio de um 
serviço, as oportunidades para a vida social, trabalho e educação se abrem. 

Explique: 

• Estudos demonstraram que as tecnologias 
assistivas, quando adequadas para o usuário 
e seu local, têm um impacto significativo 
sobre o nível de participação que as pessoas 
com deficiência podem atingir(8). 

• Dispositivos assistivos, fornecidos por 
meio de um serviço, podem reduzir o 
tempo e o esforço físico dos 
cuidadores(9). 

 
 

 
 

Apresente a história de Saraswathi, da Índia, que demonstra o impacto de 
uma cadeira de rodas apropriada sobre a pessoa e sua família 

Saraswathi nasceu em 1985 e quando tinha 4 anos contraiu poliomielite, que lhe paralisou as 
duas pernas. Incapaz de andar, apesar do uso de órteses e terapia regular, Saraswathi tornou-
se completamente dependente de sua família, que vive em uma aldeia muito pequena no estado 
de Karnataka. 
Já adulta, Saraswathi entrou em contato com o fornecedor de serviços de cadeira de rodas 
na região, a Associação para Pessoas com Deficiência (APD). Essa organização avaliou suas 
necessidades e lhe prescreveu uma cadeira de rodas apropriada. Depois de recebê-la e 
aprender novas técnicas de mobilidade com a APD, Saraswathi pode estabelecer uma 
pequena loja de produtos gerais. Esse trabalho lhe garante dinheiro suficiente para que ela 
possa sustentar sua família de seis pessoas. Com maior independência e mobilidade, ela 
também tem sido capaz de desenvolver uma vida social muito intensa dentro de sua 
comunidade. 

As tecnologias assistivas, quando apropriadas ao 
usuário e a seu ambiente, têm um impacto 
significativo sobre o nível de participação que as 
pessoas com deficiência podem atingir. 

 
Dispositivos assistivos, fornecidos por meio de um 
serviço, podem reduzir o tempo e o esforço físico 
dos cuidadores. 

2.15 Política para 
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9. Resumo dos pontos principais (2 minutos) 

Resuma: O fornecimento de cadeiras de rodas capacita as pessoas com deficiência 
a terem mobilidade, se manterem saudáveis e participarem plenamente na vida da 
comunidade. 

Leia os pontos principais: 
 

• A Convenção das Nações Unidas sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência 
(UNCRPD) diz: Todas as pessoas têm 
direito à mobilidade pessoal. 

• A mobilidade pessoal é possível quando 
as pessoas recebem uma cadeira de 
rodas apropriada por meio de um 
serviço que elas possam ter acesso. 

• Para melhor garantir a implementação 
do Artigo 20, os participantes podem 
consultar as Diretrizes para Cadeira de 
Rodas e o Capítulo 7 do 
documento de posição conjunta sobre os 
dispositivos assistivos em locais com 
poucos recursos. 

Resuma: Não podemos deixar de apoiar o fornecimento de cadeira de rodas 
apropriada em nosso país. 

A Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência (UNCRPD) 
diz: Todas as pessoas têm direito à mobilidade 
pessoal (Artigo 20). 
A mobilidade pessoal é possível quando as 
pessoas recebem uma cadeira de rodas 
apropriada, por meio de um serviço que elas 
tenham acesso e que atenda a suas necessidades. 

2.16 Política para 
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S.3: Gama de cadeiras de rodas adequadas 
 

O
B

JE
T

IV
O

S Ao final desta sessão, os participantes poderão: 

 Explicar o que é uma cadeira de rodas apropriada e a necessidade de 
uma variedade de diferentes tipos de cadeiras de rodas. 

R
E

C
U

R
SO

S 

Para a sessão: 

 PPT: S.3: Gama de cadeiras de rodas adequadas; 

 vídeo: Benefícios de suporte extra – Chaeli; 

 vídeo: Benefícios de uma cadeira de rodas apropriada. 

C
O

N
T

E
X

T
O

 Adapte esta sessão para se adequar ao contexto no qual os participantes vão 
trabalhar. Pense no seguinte: 

 a variedade de produtos disponíveis no próprio local; 

 como esses produtos funcionam em diferentes ambientes. 

P
R

E
P

A
R

A
Ç

Ã
O

  Reunir recursos e ler todo o plano de sessão. 

 Leia os Capítulos 6 e 7 do documento de posição conjunta sobre os 
dispositivos de mobilidade em locais com poucos recursos. 

D
E

SC
R

IÇ
Ã

O
 

1. Introdução 

2. Importância de cadeira de rodas e almofada adequadas 

3. Proporcionar adequação e suporte postural apropriados 

4. Atender às necessidades do usuário e do ambiente 

5. Importância de um produto seguro e durável 

6. Princípios de fornecimento de cadeiras de rodas apropriadas 

7. Resumo dos pontos principais 

2 

7 

5 

5 

5 

4 

2 

Tempo total da sessão 30 
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1. Introdução (2 minutos) 

Explique: Nesta sessão veremos a importância de ter acesso a uma gama de 
cadeiras de rodas apropriadas. 

 
2. O que é cadeira de rodas e almofada apropriadas (7 minutos) 

Explique: Está definido nas Diretrizes para Cadeira de Rodas o que é uma cadeira de rodas 
apropriada. 

Leia a definição de uma cadeira de rodas 
apropriada. 

 
Uma cadeira de rodas apropriada: 

 
• atende às necessidades do usuário; 
• está de acordo com o ambiente do usuário; 
• é a opção correta para o usuário 

(tamanho e suporte) sentar-se ereto; 
• é segura e durável; 
• pode ter manutenção e consertos no próprio local. 

 
Explique: Todo usuário de cadeira de rodas precisa de uma almofada. 

Explique: 
 

• O tipo de almofada mais adequado ao 
usuário vai depender de suas 
necessidades. Por esse motivo, os 
serviços de cadeira de rodas devem ter, 
no mínimo, uma pequena variedade de 
almofadas disponíveis. 

• Todo usuário de cadeira de rodas 
deve usar uma almofada. 

• Usuários com risco de desenvolver 
úlcera por pressão devem usar uma 
almofada para aliviar a pressão. 

 
Explique: Comparativamente, há um custo maior em não ter a almofada correta e 
não ensinar as pessoas como usá-la. Por exemplo, é mais caro tratar as úlceras por 
pressão, que podem levar meses ou anos para cicatrizar. 

Uma cadeira de rodas adequada (adequada 
para seu objetivo): 

atende às necessidades do usuário; 
está de acordo com o ambiente do usuário; 
é a opção correta para o usuário (tamanho 
e suporte); 
é segura e durável; 

3.2 Gama de cadeiras de rodas 
 

Todo usuário de cadeira 
de rodas deve usar uma 
almofada. 
O tipo de almofada mais 
adequado ao usuário vai 
depender de suas 
necessidades. 
Usuários com risco de 
desenvolver úlcera por 

   

3.3 Gama de cadeiras de rodas 
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Explique: 
• A expectativa (média) de vida nos países com 

recursos necessários é de aproximadamente 
38 anos após a lesão para pessoas que se 
lesionaram entre  
25-34 anos (10). 

• Por outro lado, um estudo realizado em 
Bangladesh revelou que a expectativa de 
vida após a lesão medular é de 5,36 anos, e 
que 56,4% das pessoas morrem cinco anos 
após a lesão(11). 

• Oitenta por cento das pessoas do estudo 
morreram em casa, e dessas que morreram 
em casa, um terço tinha úlceras por pressão 
quando morreram. 

 

Explique: 
• Em 1999, foi realizado um levantamento de 

custos hospitalares em um hospital de 
reabilitação no Sri Lanka na unidade de 
lesão medular. Na época, eram necessárias 
seis semanas para cicatrizar uma úlcera por 
pressão superficial a um custo de US$ 286. 
Uma úlcera por pressão profunda, que leva 
um ano para cicatrizar, custa cerca de US$ 
2.483. 

• Um ano após introduzir um foco na 
orientação e almofadas e colchões 
para alívio de pressão de baixo custo no 
hospital, a incidência de úlceras por pressão 
desenvolvidas no hospital reduziu 70% e o 
gasto com curativos diminuiu em quase 60%. 

 
• De acordo com o Relatório Mundial sobre Deficiênciada OMS(12), um programa 

hospitalar em São Paulo, Brasil, introduziu um serviço com foco em orientação 
para reduzir as complicações secundárias em pessoas com lesão medular e isso 
ajudou a diminuir a incidência de úlceras por pressão em 23%. 

 
Explique: Ter acesso a uma almofada apropriada e orientação sobre como usá-la é uma 
parte importante para prevenir complicações de saúde e até mesmo morte prematura. 

A expectativa média de vida para pessoas 
lesionadas entre as idades de 25-34 anos, 
nos países dotados de recursos, é de 
aproximadamente 38 anos. 
Dados de um estudo realizado em Bangladesh 
sugerem que a expectativa de vida média após uma 
lesão medular é de 5,36 anos. 
Oitenta por cento das pessoas do estudo 
morreram em casa, e dessas que morreram em 

3.4 Gama de cadeiras de rodas 
 

 

Em 1999, um levantamento de custos 
hospitalares no Sri Lanka mostrou que: 

uma úlcera por pressão superficial que leva 
seis semanas para cicatrizar custa US$ 286 e 
uma úlcera por pressão profunda que leva um ano para 
cicatrizar custa US$ 2483. 

 
A introdução do equipamento correto e a 
educação do paciente reduziram a incidência de 
úlceras por pressão durante a internação em 
70% e as despesas com curativos em quase 
60%. 
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3. Proporcionar adequação e suporte postural apropriados (5 minutos) 

Explique: Para proporcionar uma adequação apropriada é necessária uma 
variedade de tamanhos; incluindo uma opção para crianças. 

 

Clique para abrir uma imagem por vez. 
 

Pergunte: O que você vê aqui? 
 

Sugira: 
 

• Criança usando sapatos de adultos. 
• Tamanho errado, muito grande. 
• Criança incapaz de correr e fazer o que 

precisa. 
 

Clique na próxima imagem de calçados adequados. 
 

Explique: A criança agora tem o tipo de calçado correto, que encaixa 
corretamente, permitindo a ela correr e brincar. 

 
Clique: na imagem da criança na cadeira de rodas. 

 
Pergunte: O que você vê aqui? 

 
Sugira: 

 
• Criança em cadeira de adultos, tamanho errado. 
• Dificuldade em se mover e brincar. 

 
Clique na imagem final. 

 
Explique: Com o tipo e tamanho corretos de cadeira de rodas, uma criança tem a 
oportunidade máxima de fazer o que precisa. 

 
Explique: As pessoas têm necessidades de suporte postural diferentes e, portanto, 
necessitam de cadeiras de rodas com diferentes tipos de suporte. 

3.6 Gama de cadeiras de rodas 
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Apresente o vídeo: Benefícios de suporte extra – Chaeli 

Peça: para os participantes ouvirem a 
Chaeli descrever como um suporte extra 
desde cedo a ajudou. 

 
Exiba o vídeo. 

 
 
 
 
 

4. Atender às necessidades do usuário e do ambiente (5 minutos) 

Apresente o vídeo: Benefícios de uma cadeira de rodas apropriada. 

Peça: para os participantes observarem 
como as diferentes cadeiras de rodas 
ajudam as pessoas no vídeo a realizarem 
seus trabalhos ou atividades. 

 
Exiba o vídeo. 

 
Explique: O vídeo destaca que cadeiras 
de rodas diferentes são adequadas a 
ambientes diferentes. Quando as pessoas 
recebem um produto que não funciona 
bem em seu ambiente – as cadeiras de 
rodas são frequentemente descartadas. 

 

Explique: 
 

• Nesta imagem, há três cadeiras de rodas. 
As duas primeiras foram abandonadas 
porque precisam de reparo e não há 
peças de reposição disponíveis. 

• A terceira foi doada e é nova. No 
entanto, ela parece frouxa e instável 
quando utilizada na parte externa e a 
pessoa que a recebeu se sente insegura. 

• Essa pessoa tem três cadeiras de rodas, 
mas nenhuma delas fornece uma solução 
apropriada para suas necessidades. 

Benefícios de suporte extra – Campanha 
 

3.7 Gama de cadeiras de rodas 
 

Benefícios de uma cadeira de rodas 
 

3.8 Gama de cadeiras de rodas 
 

3.9 Gama de cadeiras de rodas 
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5. A importância de um produto seguro e durável (5 minutos) 

Explique: Discutimos a importância de um produto correto para a pessoa e o 
ambiente. Agora vamos considerar os fatores que influenciam a segurança e 
durabilidade dos produtos. 

 
Pergunte: O que acontece quando uma cadeira de rodas não é durável? 

Explique: 
• Os produtos que não são duráveis 

devem ser substituídos mais vezes 
que os produtos duráveis. 

• Um produto inadequado pode quebrar 
após 1-6 meses de uso e exigir 
substituição. Um produto adequado 
pode durar de 3–5 anos (6-10 vezes 
mais) e proporcionar um melhor custo-
benefício em longo prazo. 

 
Clique nas fotos e 

 
Explique: 

 
• Esses exemplos de pilhas de cadeiras 

de rodas descartadas que não podem 
ser consertadas são encontrados em 
muitos países em todo o mundo. 

 
 
 

• Elas ficam em depósitos/ginásios ou 
junto com outros equipamentos 
quebrados ou descartados ou resíduos 
hospitalares. 

Os produtos que não são duráveis devem ser 
substituídos mais vezes que os produtos duráveis. 
Um produto barato e inadequado pode quebrar 
depois de algumas semanas ou meses e precisar ser 
trocado, além de poder causar ferimentos ao usuário. 
Um produto adequado pode durar de 3 a 5 
anos e proporcionar um melhor custo-benefício 

   

3.10 Gama de cadeiras de rodas 
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Explique: Ao adquirir ou receber 
produtos doados, assegure-se que: 

 
• a variedade de produtos seja adequada 

aos ambientes em que será usada; 
• os produtos sejam duráveis quando 

utilizados em ambientes ásperos e duros; 
• os produtos disponíveis possam ser 

consertados no próprio local. 
 
 

Explique: 
 

• A oitava das oito etapas de serviço de 
cadeira de rodas refere-se à 
manutenção, reparos e 
acompanhamento. 

• Todos os usuários e os membros de suas 
famílias devem aprender a fazer a 
manutenção e reparos simples para 
prolongar a vida do produto. 

 
 
 

6. Princípios de fornecimento de cadeiras de rodas 
apropriadas (4 minutos) 

Um só produto consegue atender às necessidades de todos os usuários. 
Portanto, é necessária uma variedade de cadeiras de rodas. 

 
Explique: Para os países cumprirem suas obrigações relacionadas a tecnologias 
assistivas (dispositivos de mobilidade) descritas na UNCRPD, os seguintes 
princípios fundamentais precisam ser considerados(13). 

 
 

Ao adquirir ou receber produtos doados, 
assegure-se que: 

a variedade de produtos seja adequada 
aos ambientes em que será usada; 
os produtos sejam duráveis quando utilizados 
em ambientes ásperos e duros; 
os produtos disponíveis possam ser 

d   ó i  l l  
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Leia a lista devagar. 
 

1. Aceitabilidade – as pessoas com 
deficiências devem estar envolvidas em 
todas as etapas de fornecimento do 
dispositivo de mobilidade. 

2. Acessibilidade – os serviços de 
dispositivos de mobilidade e serviços 
relacionados devem ser acessíveis a todos 
que tenham uma necessidade identificada. 

3. Adaptabilidade – os serviços de 
dispositivos de mobilidade e serviços 
relacionados devem ser adaptados e 
modificados para garantir que sejam 
adequados às necessidades do indivíduo. 

4. Acessibilidade financeira – os serviços 
de dispositivos de mobilidade e serviços 
relacionados devem ter um preço acessível. 

5. Disponibilidade – instalações, pessoal e 
produtos devem ser suficientes para as 
necessidades da população e disponibilizados 
o mais próximo possível de suas 
comunidades. 

6. Qualidade – Produtos, instalações e 
serviços devem ter qualidade adequada. 

 
7. Resumo dos pontos principais (2 minutos) 

Explique: 
 

• Não existe um tipo de cadeira de rodas 
que irá atender às necessidades de todos 
os usuários de cadeiras de rodas. 

• Os usuários de cadeiras de rodas 
precisam de uma cadeira que atenda às 
suas necessidades, se adapte a seu 
ambiente e seja segura e durável. 

Princípios de desenvolvimento do sistema de 
fornecimento de cadeiras de rodas adequadas: 

 
Aceitabilidade – os usuários devem estar 
envolvidos em todas as etapas do 
fornecimento da cadeira de rodas. 
Acessibilidade – as cadeiras de rodas e os 
serviços relacionados devem ser acessíveis a 
todos que tiverem uma necessidade identificada. 
Adaptabilidade – as cadeiras de rodas e os 
serviços relacionados precisam ser adaptados e 
modificados para garantir que sejam adequados 
às necessidades do indivíduo. 

 

Não existe um tipo de 
cadeira de rodas que 
irá atender às 
necessidades de 
todos os usuários de 
cadeiras de rodas. 
Os usuários de 
cadeiras de rodas 
precisam de uma 
cadeira que atenda às 
suas necessidades, se 
adapte a seu ambiente 
e seja segura e 

Acessibilidade financeira – as cadeiras de rodas 
e os serviços associados devem ter um preço 
acessível. 
Disponibilidade – instalações, pessoal e 
produtos devem ser suficientes para as 
necessidades da população e disponibilizados o 
mais próximo possível de suas comunidades. 
Qualidade – Produtos, instalações e serviços 

    

3.16 Gama de cadeiras de rodas 
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S.4: Trabalhando em conjunto para a mudança 
 

O
B

JE
T

IV
O

S Ao final desta sessão, os participantes poderão: 
 explicar o papel que os participantes devem desempenhar para facilitar a 

introdução ou melhoria do fornecimento de cadeira de rodas apropriada; 
 prorpor estratégias para ajudar a mudar o processo: criar um sentimento de 

urgência, formar uma parceria forte, comunicar a visão do sucesso, remover 
obstáculos e fornecer suporte. 

R
E

C
U

R
SO

S Para a sessão: 
 Slides de PPT: S.4:Trabalhando em conjunto para a mudança; 
 vídeo: Leve consigo essa mensagem.  
Para os instrutores: 
 “Liderar a mudança para uma saúde melhor” Capítulo 6 Gerentes que 

Lideram MSH 2005 página 149. 

C
O

N
T

E
X

T
O

 

Adapte esta sessão para se adequar ao contexto no qual os participantes 
vão trabalhar. Pesquise para fornecer exemplos locais sobre: 
 estatísticas e histórias de condições de vida de pessoas com deficiências de 

mobilidade e o acesso delas a serviços de cadeira de rodas adequados para 
apoiar a necessidade de criar um sentimento de urgência; 

 esforços e sucessos atuais no fornecimento de cadeira de rodas; 
 instituições e organizações que podem estar envolvidas e comprometidas a 

apoiar o fornecimento de cadeira de rodas. 

P
R

E
P

A
R

A
Ç

Ã
O

 

 Reunir os recursos. 
 Ler “Liderar a mudança para uma saúde melhor” Capítulo 6 Gerentes que 

Lideram MSH 2005 página 149. 
 Rever os slides de PPT e ler todo o plano de sessão. Preparar os slides sobre 

o número de pessoas que precisam de uma cadeira de rodas no slide no PPT 
Trabalhando em conjunto para a mudança. 

 Identificar uma pessoa para gravar os minutos e as ações acordadas. 
 Preparar quatro folhas de flip chart com os seguintes títulos: Sentimento 

de urgência; Criar uma equipe principal; Comunicar a visão e a 
estratégia; Ações imediatas para fornecer apoio. 

D
E

SC
R

IÇ
Ã

O
 

1. Introdução 
2. Como comunicar um sentimento de urgência 
3. Como envolver e comprometer os participantes 
4. Como comunicar a visão ou imagem do sucesso 
5. Desenvolver uma visão ou imagem positiva do futuro desejado 
6. Como fornecer apoio e remover obstáculos 
7. Estratégias para ajudar no processo de mudança 

6 

3 

5 

3 

40 

3 

40 
Tempo total da sessão 100 
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1. Introdução (6 minutos) 
Associe esta sessão com as sessões anteriores. Nas sessões anteriores, discutimos a 
grande necessidade não atendida no fornecimento de cadeira de rodas. A mobilidade 
pessoal permite que muitas pessoas com deficiências tornem-se membros produtivos de 
suas famílias e comunidades. 
Para muitas pessoas, uma cadeira de rodas apropriada, bem feita e ajustada pode ser o 
primeiro passo para a inclusão e participação na sociedade. 

 
Apresente os desafios para os participantes ajudarem no processo de mudança. 

Explique: 
 

• A OMS, em parceria com a USAID, 
desenvolveu os Pacotes de Treinamento em 
Serviço de Cadeira de Rodas (WSTP) para 
garantir que as pessoas possam ter acesso a 
cadeiras de rodas apropriadas. 

• O objetivo do pacote de treinamento geral é 
criar consciência e desenvolver as habilidades 
e o conhecimento de todo o pessoal 
envolvido no fornecimento de cadeira de 
rodas. 

• No entanto, esse pessoal capacitado não 
pode garantir por si só o fornecimento de 
cadeira de rodas apropriada no país ou 
assumir suas responsabilidades conforme 
descrito nas Diretrizes para Cadeira de Rodas,a 
menos que haja maior nível de envolvimento 
para estabelecer ou melhorar o 
fornecimento de cadeira de rodas no país. 

 
Pergunte: Qual você acha que deve ser o papel do participante para garantir o 
estabelecimento ou a melhoria do fornecimento de cadeira de rodas no país? 

 
Estimule respostas e anote no quadro. 

 

 

Respostas mais importantes: 

criar consciência da necessidade; 
promover e desenvolver novas políticas; 
facilitar o acesso aos recursos; 
criar parcerias e alianças. 

Alcançar a necessidade 
não atendida – melhorar o 
acesso a cadeiras de 
rodas de alta qualidade a 
um preço acessível. 
Implementar as Diretrizes para 
Cadeira de Rodas da OMS e o 
Pacote de Treinamento em 

4.2 Trabalhando em conjunto 
   

Há necessidade de maior envolvimento para estabelecer 
ou melhorar o fornecimento de cadeiras de rodas no 
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Explique: Introduzir ou melhorar o fornecimento de cadeira de rodas implica em 
uma mudança organizacional. No entanto, a mudança organizacional pode ser 
muito difícil. Os participantes podem desempenhar um papel fundamental para 
facilitar essa mudança como agentes de mudança. 

Explique: Fatores-chave para o sucesso. 
 

• Foram realizados muitos estudos para 
obter uma maior compreensão das coisas 
que fazem a mudança organizacional mais 
propensa a ter sucesso(14). 

 
 
 
 
 

Explique: Durante este workshop, iremos focar em quatro coisas principais 
que os participantes podem fazer para liderar a mudança. Elas são: 

 
1. As organizações enfrentam muitas prioridades concorrentes. A menos que os 

participantes criem uma mensagem clara e consistente sobre o sentimento de 
urgência, o fornecimento de cadeira de rodas apropriada ficará perdido nas 
prioridades dos gerentes. 

2. É necessário formar uma parceria de participantes com energia e 
comprometimento para promover a mudança. 

3. Para envolver e comprometer diferentes participantes, uma visão ou imagem clara e 
forte deve ser criada e comunicada em todas as oportunidades e locais. 

4. Quando a implementação começa, os participantes devem estar lá para fornecer 
apoio e remover os obstáculos que os gerentes no nível de prestação de serviços 
não conseguem superar. 

Criar um sentimento de urgência sobre a 
necessidade de mudança, a fim de criar um 
fornecimento de cadeira de rodas apropriada. 

Montar uma equipe principal de participantes com 
energia e comprometimento para promover a 
mudança. 

Criar uma visão e estratégia compartilhadas fortes e 
comunicá-las em todas as oportunidades e locais. 

Fornecer apoio e remover obstáculos que 
os gerentes não conseguem superar. 
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2. Como comunicar um sentimento de urgência (3 minutos) 

Pergunte: 
Como você acha que pode criar um sentimento de urgência? 

Explique: 
 

• Evite a complacência: “Estamos fazendo 
o possível”. 

• Mostre aos outros a necessidade de 
mudança com histórias e estatísticas 
convincentes. 

• Mantenha o sentimento de urgência em 
todas as mensagens e ações em todo o 
processo de mudança. 

• Mostre evidências comoventes e 
válidas que demonstrem que a 
mudança é necessária. 

 
 
 

 
 

3. Como envolver e comprometer os participantes (5 minutos) 

Explique: Pesquisas demonstraram que há poucas pessoas que adotam a mudança 
facilmente e poucas pessoas muito resistentes à mudança. A maioria das pessoas fica 
indecisa esperando para ver como um processo de mudança acontece antes de se 
decidir de qual lado ficar. 

 
Se fizer um gráfico e distribuir em colunas o número de pessoas que adotam a 
mudança facilmente na primeira coluna, as pessoas mais resistentes na última coluna 
e as indecisas no meio, você terá um gráfico como aquele demonstrado no slide. 

Destaque: um sentimento de urgência significa que há uma 
necessidade que não pode ser evitada ou atrasada 

As ações e decisões dos participantes devem demonstrar que o fornecimento de 
cadeira de rodas apropriada é uma prioridade. Não subestime os esforços 
necessários para mudar a situação atual. 
Se não houver um sentimento de urgência, as pessoas não farão um esforço adicional 
para realizar a mudança. 

Evite a complacência: “Estamos 
fazendo o possível.” 

Mostre aos outros a necessidade de 
mudança com histórias e estatísticas 
convincentes. 

Mantenha o sentimento de urgência em 
todas as mensagens e ações em todo o 
processo de mudança. 

Mostre evidências comoventes que 
demonstrem que a mudança é 
necessária e boa para todos. 
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Explique: Categorização dos usuários: 
 

• Inovadores, grupo pequeno de cerca 
de 2,5%: Ficam felizes em assumir riscos, 
gostam de fazer coisas novas. 

• Usuários Iniciais 13,5%: É um grupo 
muito importante porque geralmente são 
formadores de opinião, bem conhecidos. As 
pessoas olham e seguem eles. 

• Maioria Inicial, 34%: Prestam atenção no 
que os outros estão fazendo para aprender 
com eles, principalmente com os Usuários 
Iniciais. 

• Maioria Tardia, 34%: Adotam quando a 
mudança já está acontecendo. Eles 
precisam ter certeza que algo funcione 
antes de mudar. 

• Conservadores ou tradicionais, 16%: É 
importante conhecer suas preocupações e 
abordá-las, mas não deve ser dado muito 
foco para tentar mudá-los. 

 
Explique: Se quisermos introduzir uma nova abordagem para o fornecimento de 
cadeira de rodas, em que devemos focar? Muitas vezes, focamos em argumentar ou 
tentar convencer os conservadores ou tradicionais. Devemos focar mais em apoiar os 
Usuários Iniciais e a Maioria Inicial. Estudos mostram que, depois que esses grupos 
adotam uma mudança, é difícil pará-la. 

 
Explique: De acordo com o slide anterior, há uma necessidade de os usuários iniciais 
comprometidos com a mudança criarem uma equipe principal para mudança. 

 
Pergunte: Quais tipos de qualidades os membros da equipe principal devem ter? 

Explique: 
 

• A equipe principal deve ter uma combinação 
de pessoas com energia suficiente para fazer 
as coisas acontecerem, além de entusiasmo e 
compromisso para envolver os demais. 

 
Leia a lista de qualidades no slide. 

Inovadore
s 

 

Maioria Inicial 
34%

M i i  T di  
Usuári

os 
Iniciais 
13 5% 

  
Conservadore

s 
 

- Tempo de 
 

+ 

4.5 Trabalhando em conjunto 
   

A equipe principal deve ter uma combinação de 
pessoas com energia suficiente para fazer as coisas 
acontecerem, entusiasmo e compromisso: 

Poder em seu cargo 

Experiência 

Liderança 

Credibilidade 

Trabalho em equipe. 
 

 
4.6 Trabalhando em conjunto para a mudança 
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. 

Explique: Dependendo das circunstâncias específicas do fornecimento de 
cadeira de rodas no país, a lista de participantes pode mudar. 

Leia a lista dos participantes no slide. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Explique: Para ter sucesso na formação da equipe principal, é necessário: 

Leia as características no slide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Como comunicar a visão ou imagem do sucesso  
(3 minutos) 

Explique: Para envolver e convencer as pessoas sobre a importância do 
fornecimento de cadeira de rodas apropriada, você precisa criar uma visão clara e 
comovente de onde você quer chegar e o que você quer que o serviço ou 
programa se torne, uma imagem do futuro desejado. 

Planejadores e executores de políticas (Por 
exemplo, o governo). 

Fabricantes e fornecedores. 

Grupos profissionais (como 
Fisioterapeutas/Terapeutas Ocupacionais). 

ONGs internacionais. 

Organizações de pessoas com deficiências ou grupos 
de usuários. 

Pessoas com deficiência, seus familiares e cuidadores. 
 
 

       

Mostrar entusiasmo e 
compromisso para envolver 
outras pessoas 

Modelar o comportamento 
necessário: compromisso, 
confiança e trabalho em 
equipe. 

Estruturar reuniões 
produtivas. 

Focar nos usuários 
iniciais. 
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• As pessoas geralmente apoiam o que 
criam.  Tente criar uma visão ou imagem 
compartilhada, desenvolvida e mantida 
por aqueles que irão precisar 
desenvolvê-la. 

• Liderar com visão o ajudará a lembrar 
por que está fazendo o que está fazendo 
e dará inspiração para que a equipe 
enfrente os obstáculos. 

• Também é necessário criar uma 
estratégia para implementar a mudança. 
Siga as oito etapas do início. 

 

Explique: 
 

• Mantenha a comunicação simples e cativante. 
• Leve em consideração as necessidades 

e preocupações do público ao preparar 
suas mensagens. 

• Use todas as oportunidades 
disponíveis: Por exemplo, reuniões 
presenciais, conferências, TV/rádio 
local, páginas da internet, mensagens 
de telefone celular. 

• Seja consistente com suas mensagens. 
Um gesto é melhor que mil palavras. 

 
5. Desenvolver uma visão ou imagem positiva do futuro 
desejado (40 minutos) 

Explique: Como vimos nas sessões anteriores, há muitos benefícios no 
fornecimento de cadeira de rodas apropriada. É muito importante ter uma 
declaração de visão forte e envolvente para comunicar a todas as pessoas 
envolvidas. 

 
Iremos criar uma visão compartilhada. Esta é a imagem do que queremos 
alcançar ou criar juntos no futuro. 

 
Crie uma visão clara e em 
movimento do futuro desejado. 
Envolva aqueles que precisarão 
desenvolver a visão ao criá-la. 
A visão irá lembrá-lo por que você está 
fazendo o que está fazendo e fornecerá 
inspiração ao enfrentar os obstáculos. 
Também é necessário criar uma 
estratégia clara de como o processo 
será implementado. 

 

4.9 Trabalhando em conjunto para a mudança 

4.10 Trabalhando em conjunto 
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Atividade 
Grupos: Individualmente. 
Instruções: Explique: Pense no futuro, daqui a três anos. Imagine que 

conquistamos tudo que é importante para nós no fornecimento de 
cadeira de rodas. 
• Qual imagem você vê na sua mente que representa essa 

conquista? 
• Qual impacto você vê nos usuários de cadeira de rodas? 
• Quais mudanças você vê na participação do participante? 
• Quais mudanças você vê no fornecimento? 
Peça a cada participante para escrever uma manchete de jornal 
relatando para o grupo as conquistas daqui a três anos. Isso pode ser 
por meio de palavras ou imagens. 

Monitore: Monitore o grupo e ajude se necessário. 
Tempo: 10 minutos no total. 
Feedback: Incentive dois ou três participantes a compartilharem seus exemplos 

e escreva-os no quadro branco. 
 

 
 

Atividade 
Grupos: Divida em grupos de 4-6 pessoas (certifique-se de misturar pessoas de 

diferentes organizações em cada grupo). 
Instruções: Peça a cada grupo para compartilhar entre os membros sua imagem ou 

visão individual do futuro de fornecimento de cadeira de rodas 
apropriada. 

Peça para criarem uma visão compartilhada combinando os melhores 
aspectos das visões individuais. 
Registre a visão deles em um flip chart para compartilhar no plenário. 

Monitore: Monitore os grupos e ajude se necessário. 

Tempo: 20 minutos para discutir e 10 minutos para feedback. 

Respostas mais importantes: 
pessoas com deficiências agora se tornaram móveis e capazes de participar na vida da 
comunidade; 

os participantes estão organizados e cooperam para fornecer acesso a cadeiras de rodas 
acessíveis, duráveis e apropriadas para usuários que delas necessitam; 
os prestadores de serviços oferecem serviços integrados, adaptados às necessidades dos 
clientes, incluindo treinamento para usuários em como manter e usar suas cadeiras de 
rodas; 
existem ambientes acessíveis melhores, então as pessoas com deficiências podem usar suas 
cadeiras de rodas em todos os lugares. 
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Feedback: Peça para cada grupo compartilhar sua visão com o plenário. 

Comente sobre os elementos comuns das visões e peça para voluntários 
combinar as visões e compartilhar com o grupo depois. 



 

 
46 

 

6. Como fornecer apoio e remover obstáculos (3 minutos) 

Explique: Falamos sobre os três elementos fundamentais para introduzir a mudança 
organizacional com sucesso: 

 
• criar um sentimento de urgência; 
• formar uma equipe principal de pessoas que levem a iniciativa adiante; e 
• comunicar a visão ou imagem do sucesso e a estratégia em todas as 

oportunidades. 
 

Explique: 
 

• O quarto fator fundamental é um papel 
importante que os participantes devem 
desempenhar – fornecer apoio e remover 
obstáculos que os gerentes não 
conseguem superar sozinhos. 

 
Leia as possíveis áreas de intervenção no 
slide. 

 
 

 
 

Resuma: Existem quatro elementos fundamentais para ajudar no processo de 
mudança que se tornaram funções importantes para todos os participantes como 
você. 

Explique: 
 

Agora você sabe o tamanho da necessidade. 
 

Leia o número estimado de pessoas que 
precisam de uma cadeira de rodas no país. 

 
 
 
 
 

Pergunte: 
 

1. Como você irá contribuir para criar um sentimento de urgência sobre a 
necessidade de mudança no fornecimento de cadeira de rodas em nosso país? 

Destaque: Os participantes podem usar seu poder e seus 
relacionamentos para avançar e apoiar o fornecimento de cadeira de 
rodas. 

 
Que tipo de obstáculos não 
podem ser superados apenas 
pelos gestores? 

Política de fornecimento de cadeiras de rodas. 
Políticas e incentivos dos 
recursos humanos. 
Alocação de orçamento. 
Estabelecimento de padrões 
nacionais para cadeiras de 
rodas. 
Educar e treinar pessoal 
relevante. 

 

4.12 Trabalhando em conjunto 
   

 População Pessoas que 
precisam de 
cadeira de 

d  OMS 7.000.000.000 70.000.000 

Inserir 
país 

Inserir 
população 
do país 

Inserir 1% da 
população do 
país 
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2. Como você pode contribuir para formar 
uma equipe principal com energia e 
comprometimento para promover a 
mudança? 

3. Como você pode compartilhar a visão ou 
imagem positiva do futuro do fornecimento 
de cadeira de rodas adequada e apropriada? 

4. De que maneira você pode fornecer apoio e 
ajudar a remover obstáculos para que o 
fornecimento de cadeira de rodas possa ser 
melhorado ou implementado? 

 

7. Estratégias para ajudar o processo de mudança (40 minutos) 

Explique: Para irmos mais além, discutiremos suas ideias para ações que nós, como 
participantes, podemos tomar para implementar ou melhorar o fornecimento de cadeira de 
rodas. 

 
Atividade 
Grupos: Divida em grupos de 4-8 pessoas. Decida se grupos mistos 

(diferentes tipos de organizações ou semelhantes) serão mais 
úteis para dar seguimento às ações. 

Instruções: Peça para cada grupo analisar quais ações são necessárias para 
avançar na implementação ou melhora do fornecimento de cadeira 
de rodas respondendo às seguintes questões: 

• Quais ações que nós, participantes, podemos tomar para criar um 
sentimento de urgência no fornecimento de cadeiras de rodas 
apropriadas? 

• O que podemos fazer para montar uma equipe principal de 
participantes com energia e comprometimento suficientes para 
levar a iniciativa adiante? 

• Como podemos comunicar a visão ou imagem do sucesso e a 
estratégia de fornecimento de cadeira de rodas apropriadas? 
(oito etapas). 

• Quais ações imediatas podem ser tomadas para fornecer apoio 
para o fornecimento de cadeira de rodas? 

Peça a cada grupo para registrar suas respostas para serem 
compartilhadas na discussão com o grupo todo. 

Monitore: Monitore os grupos e ajude se necessário. 
Tempo: 15 minutos para discutir e 20 minutos para feedback. 

 
 
 
 
 

Criar um senso de urgência sobre a 
necessidade de fornecimento de 
cadeiras de rodas adequadas. 

Montar uma equipe principal de 
participantes com energia e 
comprometimento para promover a 
mudança. 

Criar uma visão e estratégia 
compartilhadas fortes e comunicá-las em 
todas as oportunidades e locais. 

Fornecer apoio e remover obstáculos 
que os gerentes não conseguem 
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Registre: Anote as ações propostas em um flip chart. Use uma folha para cada 
fator marcado com o título: Sentimento de urgência; Montar uma equipe principal; 
Comunicar a visão e a estratégia e Ações imediatas para fornecer apoio. 

 
Exiba: as quatro folhas de flip chart na parede. 

 
Pergunte: 

 

 
 

Registre: Anote as próximas etapas com as pessoas responsáveis e as datas em 
um flip chart ou diretamente no PPT. 

Feedback: Peça a um representante de cada equipe para compartilhar as ações 
propostas para avançar na implementação ou melhora do fornecimento 
de cadeira de rodas da seguinte maneira: 

A equipe 1 apresenta as ações propostas para criar um sentimento de 
urgência. Ao terminar, o restante das equipes pode contribuir com mais 
ações, caso sejam diferentes. 
A equipe 2 apresenta as ações para montar uma equipe principal de 
participantes. O restante das equipes pode contribuir com quaisquer 
ações complementares. 
A equipe 3 apresenta ações para comunicar a visão e a estratégia. As 
equipes podem complementar, se necessário. 
A equipe 4 apresenta as ações imediatas para fornecer apoio para o 
fornecimento de cadeira de rodas. As outras equipes podem 
complementar, se necessário. 

Quais serão as próximas etapas? 

Quem será responsável por compilar as visões em uma só? 
Quando será distribuída a todos? 
Você vai formar uma força-tarefa para iniciar algumas das ações propostas? 
Quem levará essas ações adiante? 
Vocês irão se encontrar novamente? Quando? 
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Discurso de encerramento 
(5 minutos) 

 
 

 
Explique: 
• O logo representa um compromisso de 
colocar pessoas na estrada – não ficar 
trancadas dentro de suas casas ou tocas –, 
aumentando a participação e a inclusão de 
pessoas com deficiências: por meio do 
fornecimento de cadeiras de rodas 
apropriadas entregues por meio de serviços 
por pessoal capacitado. 

Incentive os participantes a usarem o logo 
do WSTP. 

 
 

Apresente o vídeo: Leve 
consigo essa mensagem. 

 
Exiba o vídeo. 

 
 
 
 
 
 

Agradeça a todos os participantes pela participação e contribuições. 
 

 

Notas para os instrutores: 

Os instrutores/anfitriões podem escolher como querem apresentar os certificados e encerrar 
o programa de treinamento. O pôster das etapas do serviço de cadeira de rodas pode ser 
entregue aqui ou em uma sessão anterior. 

4.14 Trabalhando em conjunto 
   

Leve consigo essa 
 

4.15 Trabalhando em conjunto 
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Anexos 
 

Anexo 1: Resumo para representantes do 
governo 

Pontos sugeridos para consideração 
Tempo sugerido: 5–10 minutos 

 
Objetivo da comunicação 

 
Destacar a urgência da situação de pessoas com deficiência no país, o que o 
governo está fazendo para resolver o problema e pedir que outros participantes 
tomem medidas onde puderem. 

 
Introdução 

 
• Quem é você e qual departamento você representa? 
• Qual o papel dele na deficiência? 

 
A situação atual 

 
• A legislação existe, mas ainda há uma grande necessidade. 
• Destaque a necessidade por cadeiras de rodas (1% da população do país). 
• Destaque as outras necessidades de pessoas com deficiências conforme 

sua percepção: por exemplo, reabilitação, educação, emprego e inclusão 
na vida da comunidade. 

 
Histórico 

 
• Quando seu país ratificou a UNCRPD e o Protocolo Opcional? Mencione 

o Artigo 20, específico sobre o direito à mobilidade pessoal. 
• Destaque quaisquer leis ou políticas locais relacionadas à deficiência. 
• Como você monitora e faz cumprir a legislação? 
• Quais são os desafios com isso? 

 
As próximas etapas 

 
As Diretrizes para Cadeira de Rodas é uma ferramenta para apoiar a 
implementação do UNCPRD. 
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Possíveis recomendações que talvez você queira fazer: 
 

• Colabore: Juntos conseguimos mais – o governo quer trabalhar com serviços 
de reabilitação e pessoas com deficiência, ONGs, ONGs internacionais e 
OPDs para melhorar a situação e cumprir suas obrigações junto à UNCRPD. 

• Trabalhe em conjunto para desenvolver a política nacional sobre dispositivos 
assistivos. 

• Produtos (por exemplo, cadeiras de rodas, triciclos): Melhorar a quantidade, 
a variedade e a qualidade dos produtos disponíveis para pessoas com 
deficiência. 

• Padrões: Adotar padrões de cadeira de rodas específicos, de acordo com 
as Diretrizes para Cadeira de Rodas. 

• Serviços: Desenvolver mais serviços, de melhor qualidade. 
 

Conclusões e próximas etapas 
 

• Todos os participantes nesta sala podem desempenhar uma função para 
seguir nas próximas etapas. 

• Precisamos agir rapidamente, já que as pessoas com deficiência estão entre as 
mais marginalizadas em nosso país. 

• Precisamos garantir que as conclusões deste workshop continuem e devemos 
montar uma força-tarefa para fiscalizar que isso seja feito. 
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Anexo 2: Resumo para representantes de 
usuário de cadeira de rodas 
Tempo sugerido: 5–10 minutos. 

 
Tom: As pessoas serão motivadas por um tom apaixonado, engajado e urgente. 

 
Objetivo da comunicação 

 
Imaginar como é ser um usuário de cadeira de rodas em seu país para que os 
participantes do workshop sejam compelidos a agir rapidamente, de forma a 
trazer mudanças e melhorar a qualidade de vida dos usuários de cadeira de 
rodas. 

 
Introdução 

 
Quem é você e qual organização você representa (se for o caso)? 

 
Histórico 

 
Algumas mensagens importantes 

 
• A UNCRPD fornece um quadro de como a vida deve ser para as pessoas com 

deficiência no seu país. O Artigo 20 sobre mobilidade é muito importante 
neste workshop, que se compromete a “garantir a mobilidade pessoal com a 
máxima independência possível para as pessoas com deficiências”, incluindo 
por meio do acesso a dispositivos de mobilidade de qualidade e 
treinamento(15). 

• Por que a mobilidade é tão importante? Porque a inclusão e a participação de 
pessoas com deficiência podem ser alcançadas se elas puderem se 
locomover. 

• Para locomoverem-se, as pessoas com deficiência precisam de cadeiras de 
rodas apropriadas que sejam adequadas a elas. 

 
Situação atual 

 
Sua história: As pessoas serão envolvidas pela sua história. Quando você olhar essas 
questões e pensar na sua experiência como um usuário de cadeira de rodas, pergunte a 
si mesmo se isso é representativo da maioria dos usuários de cadeira de rodas no seu 
país. Se não for, inclua informações sobre o que deve ser um típico usuário de cadeira de 
rodas. Se tiver exemplos da vida real, use-os. Você quer que essa parte destaque 
vividamente os desafios que as pessoas com deficiência enfrentam. 

 
• Quando você se tornou deficiente? 
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• Há quanto tempo você é usuário de cadeira de rodas? 
• Quais desafios você enfrentou? 
•  Você se esforçou muito para conseguir sua cadeira de rodas? Você escolheu 
o tipo de cadeira de rodas que recebeu e você teve de pagar por ela? 
• A sua cadeira de rodas é segura e confiável, e é possível consertá-la se 

necessário? 
• É fácil para você realizar suas atividades diárias na cadeira de rodas? Você se 

sente incluído na sociedade? 
 

Conclusões e próximas etapas 
 

Mensagem importante 
 

• A inclusão e a participação de pessoas com deficiência podem ser alcançadas 
se elas puderem se locomover. 

• Precisamos trabalhar em conjunto para garantir que isso seja possível 
– todos os participantes nesta sala podem desempenhar uma função. 

 
Considere terminar abordando esta questão 

 
• Quais são suas esperanças para o futuro (para você e todos os usuários de 

cadeira de rodas)? 
 

Método de apresentação 
 

Não é necessário ter um PPT para essa apresentação. No entanto, seria útil ter 
uma imagem para inserir em um PPT enquanto o usuário de cadeira de rodas 
estiver compartilhando sua história. Se o palestrante preferir preparar um PPT, 
certifique-se que ele seja carregado antes do workshop, se possível. 
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Anexo 3: Algumas citações e estatísticas comuns 
• Deficiência e Pobreza(16) 
Há 1 bilhão de pessoas no mundo com uma deficiência, e 700 milhões dessas 
pessoas vivem em países economicamente mais pobres. Desses 700 milhões: 

- apenas 10% das crianças em idade escolar vão à escola 
- a taxa de alfabetização de adultos é de apenas 3% 
- o desemprego é cerca de 80% 

• A pobreza e a exclusão se reforçam mutuamente. As pessoas com 
deficiências estão desproporcionalmente representadas entre as pessoas mais 
pobres do mundo. 

• Em países economicamente mais pobres, 98% das crianças com deficiência não 
frequentam a escola(17). A educação primária universal exige que o foco recaia 
especificamente em crianças com deficiências. 

• Estima-se que 10% da população tenha deficiências e 80% dessas pessoas 
vivem em países em desenvolvimento(18). 

• Crianças com menos de 5 anos diagnosticadas com deficiência são menos 
propensas a receberem o mesmo nível de cuidados de saúde que é dado às 
crianças sem deficiências. As crianças com deficiência podem ser vistas como 
encargo, e as famílias que vivem em situação de pobreza podem ser incapazes 
ou não estão dispostas a gastar recursos escassos em uma criança com 
deficiência. 

• As questões de deficiência são inseparáveis das questões de desenvolvimento. 
Uma verdadeira parceria global não pode ser alcançada enquanto as pessoas 
com deficiências permanecerem fora da política, planejamento e programação 
de desenvolvimento (Consulte os artigos 31 e 32 da UNCRPD). 

• A exclusão das pessoas com deficiências possui um impacto devastador nas 
economias, tanto em países em desenvolvimento quanto em países 
desenvolvidos. 

• Em muitos países de renda baixa e média apenas 5–15% das pessoas que 
precisam de dispositivos e tecnologias assistivas possuem acesso a eles(19). 

• “A deficiência não é uma questão especializada: é uma questão de direitos 
humanos. As prioridades das pessoas com deficiências são comida, abrigo, vida 
familiar, roupa, renda e plena participação, da mesma forma que qualquer 
outra pessoa(20)”. 

• As pessoas pobres com deficiências estão presas em um círculo vicioso 
de pobreza e deficiência, sendo um causa e consequência do outro(21). 
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Anexo 4: As oito etapas para o 
fornecimento de cadeira de rodas 

 

Etapa Resumo 

1. Encaminhamento 
e agendamento 

A maneira que os usuários de cadeira de rodas 
serão encaminhados irá variar. Os usuários podem 
encaminhar a si mesmo ou ser encaminhados por 
meio de redes formadas por trabalhadores 
da saúde e reabilitação governamentais ou não 
governamentais ou voluntários que trabalham no 
nível da comunidade, distrito ou regional. Alguns 
serviços de cadeira de rodas podem precisar 
identificar ativamente possíveis usuários caso eles 
ainda não estejam recebendo nenhum serviço de 
cuidado social ou saúde, ou não estejam 
participando de escola, trabalho ou atividades da 
comunidade. 

 

 

2. Avaliação Cada usuário precisa de uma avaliação individual. 
Isso inclui reunir informações sobre o estilo de vida 
dos usuários de cadeira de rodas, o trabalho que 
fazem, onde vivem e suas condições físicas. 

 

 
3. Prescrição 

(seleção) 
Usando as informações da avaliação, uma prescrição 
de cadeira de rodas é desenvolvida em conjunto 
com o usuário, membro familiar ou cuidador. A 
prescrição detalha o tipo, tamanho, características e 
modificações especiais da cadeira de rodas 
selecionada. Também é detalhado o treinamento que 
o usuário precisa receber para usar e manter a 
cadeira de rodas de forma adequada. 

 

 
4. Financiamento e 

aquisição 
Uma fonte de financiamento é identificada e a 
cadeira de rodas é encomendada do estoque 
mantido pelo serviço ou pelo fornecedor. 

5. Preparação do 
produto 

Pessoal treinado prepara a cadeira de rodas para a 
adequação inicial. Dependendo das instalações do 
produto e do serviço, isso poderá incluir montagem 
e possível modificação de produtos fornecidos por 
fabricantes, ou produção de produtos na oficina de 
serviço. 
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Etapa Resumo 

6. Adequação O usuário experimenta a cadeira de rodas. 
Ajustes finais são realizados para garantir que a 
cadeira de rodas seja montada e adaptada 
corretamente. Caso modificações ou suporte 
postural sejam necessários, adequações 
adicionais podem ser realizadas. 

 

 
7. Treinamento de 

usuários 
O usuário e o cuidador aprendem como 
usar e manter correta e efetivamente a 
cadeira de rodas. 

 

 
8. Manutenção, 

reparos e 
acompanhamento 

As consultas de acompanhamento são 
oportunidades de verificar se a cadeira de 
rodas é adequada e fornecer treinamento e 
apoio adicionais. O tempo depende das 
necessidades do usuário e dos outros 
serviços disponíveis a eles. O serviço pode 
oferecer também manutenção e reparos de 
problemas técnicos que não possam ser 
facilmente resolvidos na comunidade. 
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Anexo 5: O fornecimento de 
cadeiras de rodas adequadas 
beneficia a todos 
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