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Terminologia: 
 

Os termos usados no pacote de capacitação estão definidos abaixo. 
 
Cadeira de rodas adequada   Cadeira de rodas que atenda às necessidades e 

condições ambientais do cadeirante; tenha dimensões e 

suporte postural adequados, além de ser segura e durável; 

esteja disponível no país; e possa ser obtida e mantida, 

com serviços sustentáveis no país ao preço mais 

econômico e acessível. 

 

Cadeira de rodas manual   Cadeira de rodas impulsionada pelo próprio cadeirante 

ou empurrada por outra pessoa. 

 

Cadeira de rodas   Equipamento que oferece mobilidade sobre rodas e suporte 

para uma pessoa sentada, que tenha dificuldade para andar 

ou deslocar-se. 

 

Fornecimento de cadeiras de rodas  Termo geral que abrange o projeto, a produção e o fornecimento 

de cadeiras de rodas, assim como o fornecimento de serviços. 

 

Serviço de cadeiras de rodas  O aspecto do fornecimento de cadeiras de rodas que 

assegura o fornecimento de uma 

cadeira de rodas adequada a cada cadeirante. 

 

Equipe de serviços de cadeiras  Pessoas capacitadas no fornecimento de 
de rodas    uma cadeira de rodas adequada. 

 

Cadeirante     Pessoa com dificuldade para andar ou locomover-se 

e que utilize uma cadeira de rodas para mobilidade.  
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Sobre o Pacote de Capacitação para Serviços de Cadeiras de 
Rodas para Gerentes 

Introdução 
 
Após a publicação das Diretrizes para o Fornecimento de Cadeiras de Rodas Manuais em Áreas 
com Menos Recursos em 2008i, do Pacote de Capacitação para Serviços de Cadeiras de Rodas – 
Nível Básico (WSTPb) em 2012ii e do Pacote de Capacitação para Serviços de Cadeiras de 
Rodas – Nível Intermediário (WSTPi) em 2013iii, a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 
parceria com a Agência dos Estados Unidos da América para o Desenvolvimento Internacional 
(USAID), elaborou este Pacote de Capacitação para Serviços de Cadeiras de Rodas para 
Gerentes (WSTPm). Esta é a terceira parte do Pacote de Capacitação da OMS para Serviços de 
Cadeiras de Rodas (WSTP), que se concentra mais nos sistemas e procedimentos necessários 
para que gerentes possam prestar um apoio eficaz ao fornecimento de serviços de cadeiras de 
rodas adequadas. 
 
A cadeira de rodas é um dos dispositivos assistivos mais comuns para viabilizar a mobilidade 
pessoal. Para pessoas com dificuldade para andar ou locomover-se, a cadeira de rodas é uma 
ferramenta essencial para a sua mobilidade, emancipação, dignidade e bem-estar geral. A 
mobilidade abre oportunidades para que os cadeirantes sejam independentes e tenham acesso a 
saúde, educação, trabalho e emprego, ajudando-os a participar de atividades sociais e culturais. 
Contudo, a OMS estima que mais de 70 milhões de pessoas precisam de cadeira de rodas e 
apenas 5% a 15% têm acesso a uma. 
 
A importância da mobilidade está refletida na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência (CDPD)iv, que defende  "medidas eficazes para assegurar a mobilidade pessoal das 
pessoas com deficiência, com a maior independência possível". Para assegurar a sua efetiva 
mobilidade pessoal, os cadeirantes precisam de uma cadeira de rodas, que esteja corretamente 
adaptadas ao seu corpo e que atenda às suas necessidades específicas, sobretudo ambientais e 
de estilo de vida. Isso requer uma abordagem sensível às necessidades individuais.  
 

Uma forma eficaz de atender às necessidades individuais dos cadeirantes é com o fornecimento 
de cadeiras de rodas por meio de um sistema bem organizado de fornecimento de serviços de 
cadeiras de rodas, que atente às expectativas dos cadeirantes, respeite a sua dignidade e seja 
prestado por pessoal capacitado. Além disso, são limitadas as oportunidades de capacitação de 
pessoal para que obtenham os conhecimentos e as capacidades necessárias para fornecer 
cadeiras de rodas com eficácia.  

Objetivo 
 

O objetivo geral do pacote de capacitação é sensibilizar e desenvolver as capacidades e os 
conhecimentos de todo o pessoal envolvido no fornecimento de serviços de cadeiras de rodas. A 
OMS compreende que pessoal capacitado por si só não é suficiente para assegurar o 
fornecimento de cadeiras de rodas adequadas no país ou cumprir com as responsabilidades 
descritas nas Diretrizes para Cadeiras de Rodas, a menos que e até que haja um envolvimento de 
alto nível para estabelecer ou melhorar o fornecimento de cadeiras de rodas no país.  

 
Este Pacote de Capacitação para Serviços de Cadeiras de Rodas para Gerentes apresenta uma 
visão geral da função do gerente de serviço de reabilitação/cadeiras de rodas em engajar pessoas 
e liderar a implementação das oito etapas de serviço de cadeiras de rodas e das respectivas 
questões. Entre elas destacam-se os recursos humanos e físicos necessários para fornecer um 
serviço de cadeiras de rodas, inclusive planejamento, organização, provimento de pessoal, 
direção, custeio/financiamento, monitoramento e avaliação.  
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O pacote de capacitação pode ser apresentado em 13 ou 14 horas, e esse período pode ser 
prolongado ou reduzido de acordo com as necessidades específicas e os recursos disponíveis. A 
apresentação deste pacote de capacitação ajudará os gerentes a: 

1. Planejar melhor o fornecimento de serviços de cadeiras de rodas; 
2. Aumentar a qualidade do fornecimento de serviços de cadeiras de rodas;  
3. Melhorar a retenção de pessoal; 
4. Aumentar a quantidade de cadeirantes que recebem cadeiras de rodas que atendem às 

suas necessidades; e 
5. Aumentar a sustentabilidade do fornecimento de serviços de cadeiras de rodas. 

Público alvo 
 

Este pacote de capacitação destina-se a todo o pessoal responsável pela implementação, gestão 
e avaliação de serviços de reabilitação, inclusive serviços de cadeiras de rodas ou o fornecimento 
de serviços de cadeiras de rodas. 

Não é obrigatório ter experiência anterior em gestão de serviços de cadeiras de rodas; contudo, a 
oficina foi concebida pressupondo-se que os participantes já tenham capacidades gerais de 
gestão. 

Abrangência 
 

O pacote de capacitação inclui: 

• Uma visão geral das principais etapas de serviço de cadeiras de rodas descritas nos 
pacotes de capacitação da OMS para serviços de cadeiras de rodas; 

• Conhecimentos básicos necessários para o fornecimento de serviços de cadeiras de 
rodas; 

• Criação de um serviço de cadeiras de rodas;  
• Administração de um serviço de cadeiras de rodas; e  
• Como dar sustentabilidade ao fornecimento de serviços de cadeiras de rodas. 

 

Como utilizar o Manual de Referência 
 
Este Manual de Referência contém um sumário dos conhecimentos apresentados no  
Pacote de Capacitação para Serviços de Cadeiras de Rodas para Gerentes. Os participantes 
podem utilizar o Manual de Referência após o programa de capacitação para relembrar-se dos 
pontos principais ensinados em cada sessão da capacitação. O manual é dividido em três seções: 
 

A: Conhecimentos básicos; 
B: Criação de um serviço de cadeiras de rodas; e 
C: Administração de um serviço de cadeiras de rodas. 
 

O Manual de Referência também vem com o Livro de Exercícios do Participante. O objetivo do 
Livro de Exercícios do Participante é desenvolver as capacidades e os conhecimentos do pessoal 
envolvido no fornecimento de serviços de cadeiras de rodas. O Livro de Exercícios do Participante 
contém exercícios que ajudam a testar e desenvolver os conhecimentos e as capacidades dos 
participantes. O Livro de Exercícios do Participante contém material de aulas, apresentações e o 
Manual de Referência. O objetivo é que os participantes guardem as suas cópias do Manual de 
Referência juntamente com o livro de exercícios para referência futura, caso necessário.   
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A. Conhecimentos básicos 
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A.1 O que é o fornecimento de cadeiras de rodas adequadas? 
 
Fornecimento de cadeiras de rodas é um termo geral referente à concepção, produção, 
suprimento e fornecimento de serviços de cadeiras de rodas. As cadeiras de rodas são alguns dos 
dispositivos assistivos mais comuns, oferecendo mobilidade sobre rodas para pessoas com 
deficiência de mobilidade.  
 
A mobilidade é um passo importante no caminho para a inclusão. Quando uma pessoa recebe 
uma cadeira de rodas adequada por meio de um serviço, abrem-se oportunidades de vida social, 
trabalho e educação. Além disso, os familiares ficam liberados para participar na comunidade e no 
emprego.v  
 
Não são apenas os indivíduos e as suas famílias que se beneficiam com a maior mobilidade. A 
economia local e mais ampla é beneficiada com a maior quantidade de membros contribuintes da 
sociedade. Além disso, as pessoas que têm uma cadeira de rodas adequada apresentam menor 
tendência de sofrer complicações secundárias de saúde (como, por exemplo, úlceras por pressão) 
e, portanto, menor tendência de precisar de serviços de saúde.   

Há uma necessidade urgente de mudanças para podermos ver mais pessoas com acesso ao 
fornecimento de cadeiras de rodas adequadas. 

 
Quantas pessoas precisam de cadeiras de rodas? 
 
A OMS estima que 1% de qualquer população precisa de cadeiras de rodas. Isso significa que, 
em termos globais, estima-se que 70 milhões de pessoas ou mais precisam de uma cadeira de 
rodas. Essa estatística pode servir como ponto de início para estimar quantas pessoas precisam 
de uma cadeira de rodas em cada país, distrito ou cidade. Isso significa que gerentes não 
necessitam esperar por levantamentos detalhados para começar a planejar o fornecimento de 
serviços de cadeiras de rodas. 
 
 População 1% Quantidade 

aproximada de pessoas 
que precisam de uma 

cadeira de rodas 

População mundial 7.000.000.000 1% 70.000.000 

Brasil 203.657.000 1% 2.036.570 

China 1.401.587.000 1% 14.015.870 

Egito 84.706.000 1% 84.760 

Índia 1.282.390.000 1% 12.823.900 

Nigéria 183.523.000 1% 1.835.230 

Rússia 142.098.000 1% 1.420.980 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Convenções, estratégias e políticas em apoio ao fornecimento de cadeiras de rodas 
 
Muitas pessoas que precisam de cadeiras de rodas ainda não têm uma cadeira de rodas 
adequada. É necessário empreender uma campanha vigorosa para aumentar o acesso a cadeiras 
de rodas adequadas. Os gerentes podem utilizar políticas globais, regionais e nacionais para 
ajudar a defender os direitos à mobilidade das pessoas com deficiência de mobilidade. 
 
O quadro abaixo mostra exemplos de convenções, estratégias, políticas e diretrizes que podem 
ser ferramentas para os gerentes na defesa desses direitos.  
 
Política internacional Exemplo regional:  

a Estratégia de Incheon 
Políticas e diretrizes nacionais 

O instrumento de política de 
mais alto nível é a Convenção 
das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com 
Deficiência (CDPD). 
 
O Artigo 20 da CDPD diz que 
todas as pessoas têm direito à 
mobilidade pessoal.  
 
Outros artigos da CDPD 
reforçam a importância e 
relevância do fornecimento de 
cadeiras de rodas adequadas. 
Entre estes:  

A: 26 – Reabilitação 
A: 19 – Vida independente e 

inclusão na 
comunidade 

A: 24 – Educação 
A: 25 – Saúde 
A: 27 – Trabalho e emprego 
A: 30 – Participação em 

atividades culturais, 
recreativas, esportivas 
e de lazer.  

Em 2012, foi adotada a 
Estratégia de Incheon para 
"concretizar o direito para 
pessoas com deficiência na 
Ásia e no Pacífico.    
A Estratégia de Incheon tem 
10 objetivos.  
 
O objetivo número três é o de 
melhorar o acesso ao 
ambiente físico, transportes 
públicos, conhecimentos, 
informações e comunicação.  
 
Durante a elaboração da 
estratégia, foi apresentado um 
forte argumento de que esse 
objetivo não poderia ser 
alcançado sem acesso a 
dispositivos assistivos 
adequados, inclusive cadeiras 
de rodas.  
 
Portanto, o Objetivo 3 inclui 
uma meta para pela metade a 
proporção de pessoas com 
deficiência que precisam, mas 
não têm dispositivos assistivos 
ou produtos adequados. 
 
Os governos que assinaram a 
Estratégia de Incheon agora 
estão empenhados em 
elaborar planos nacionais para 
cumprir essa obrigação. O 
exemplo da Estratégia de 
Incheon mostra como as 
políticas internacionais e 
regionais podem apoiar e 
incentivar a elaboração de 
uma política nacional. 

Planos, políticas e diretrizes 
nacionais podem ajudar a 
aumentar a eficácia e 
sustentabilidade do 
fornecimento de cadeiras de 
rodas.vi 
 
A elaboração de políticas e 
diretrizes nacionais requer 
colaboração entre todas as 
partes interessadas, inclusive 
pessoas com deficiência e 
fornecedores de serviços 
governamentais e não 
governamentais. A CDPD e as 
estratégias regionais 
pertinentes podem dar apoio à 
elaboração de planos, políticas 
e diretrizes nacionais.  
 
As diretrizes nacionais podem 
ajudar a definir como os 
dispositivos assistivos, 
inclusive os dispositivos de 
mobilidade, devem ser 
fornecidos. Por exemplo, a 
África do Sul publicou as suas 
Diretrizes Nacionais para o 
Fornecimento de Dispositivos 
Assistivos em 2003, 
estabelecendo padrões 
mínimos para as etapas de 
serviço, a capacitação de 
pessoal, a criação e gestão de 
listas de espera, orçamentos e 
o fornecimento de serviços de 
reparo e manutenção.   



 
 

A.2 Fornecimento de serviços 
 
Os serviços de cadeiras de rodas desempenham uma função importante no fornecimento de 
cadeiras de rodas. Os serviços de cadeiras de rodas trabalham com os cadeirantes para 
identificar a cadeira de rodas mais adequada (dentre as disponíveis) para o utilizador. 
 
Serviços de cadeiras de rodas de nível básico e intermediário 
 
Toda cadeira de rodas bem adaptada ao corpo do cadeirante oferece suporte postural. Encosto, 
almofada, apoios para os pés e os braços oferecem suporte postural quando ajustados ao 
tamanho do cadeirante. Contudo, muitas crianças e adultos precisam de suporte postural adicional 
nas suas cadeiras de rodas. Isso significa que é necessário oferecer diferentes níveis de serviço.  
 
Um serviço de cadeiras de rodas de nível básico trabalha com cadeirantes com capacidade de 
sentar-se eretos sem suporte postural adicional. 
 
Um serviço de cadeiras de rodas de nível intermediário trabalha com cadeirantes que 
precisam de suporte postural adicional para poderem sentar-se eretos com conforto. 
 
É importante que os gerentes de um serviço de cadeiras de rodas definam se o seu serviço é de 
nível "básico" ou "intermediário", pois o serviço intermediário requer pessoal com um nível mais 
elevado de capacitação, uma variedade maior de cadeiras de rodas, assim como mais materiais e 
equipamentos.  
 

Atendimento adequado às necessidades de mobilidade e suporte postural 

 

Clara vive no Timor Leste. Ela trabalha na loja da família, que 
funciona na parte da frente da sua casa. Clara tem pólio e precisa 
de uma cadeira de rodas para locomover-se dentro de casa, 
trabalhar na loja e transitar pela aldeia. Ela consegue sentar-se 
ereta sem suporte adicional e utiliza uma cadeira de rodas manual, 
que foi ajustada e adaptada para o seu corpo. 

Clara é um exemplo de alguém que pode receber uma cadeira 
de rodas por meio de um serviço de nível básico. 

 

Ishade tem oito anos e vive no Sri Lanka. Ela tem paralisia 
cerebral. Para Ishade, isso significa que ela tem dificuldades para 
controlar braços, pernas, cabeça e pescoço. Ela não consegue 
sentar-se ereta sem suporte. Ishade precisa de suporte postural 
adicional na sua cadeira de rodas.  

Ishade é um exemplo de alguém que deve receber uma cadeira 
de rodas por meio de um serviço de nível intermediário. 
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As oito etapas do fornecimento de serviços de cadeiras de rodas; 
 

Etapa Resumo  

1. 
Encaminhamen
to e consulta 

A forma de encaminhamento de cadeirantes varia. Os cadeirantes 
podem encaminhar-se a si mesmos ou ser encaminhados por meio 
de redes compostas de profissionais governamentais ou não 
governamentais de saúde e reabilitação que trabalham no nível 
comunitário, distrital ou regional. Alguns serviços de cadeiras de 
rodas podem ter de identificar ativamente os potenciais cadeirantes 
que ainda não recebem serviços sociais ou de saúde nem participam 
de atividades escolares, profissionais ou comunitárias. 

 

2. Avaliação Cada cadeirante precisa de uma avaliação individual. Isso inclui a 
recolha de informações sobre o estilo de vida do cadeirante, o seu 
trabalho, onde vivem e as suas condições físicas.  

 

3. Prescrição 
(seleção) 

Com base nas informações obtidas na avaliação, a prescrição de 
uma cadeira de rodas é definida em conjunto com o cadeirante, 
familiar ou atendente. A prescrição detalha a seleção de cadeira de 
rodas em termos de tipo, tamanho, recursos especiais e 
modificações. Além disso, especifica a capacitação necessária para 
o cadeirante utilizar e manter a cadeira de rodas corretamente. 

 

4. 
Financiamento 
e encomenda 

Identifica-se uma fonte de financiamento e a cadeira de rodas é 
obtida do estoque mantido pelo serviço ou encomendada junto ao 
fornecedor.  

5. Preparação 
dos produtos 

Funcionários capacitados preparam a cadeira de rodas para a 
adaptação inicial. Dependendo do produto e das instalações do 
serviço, esse processo pode incluir a montagem e eventual 
modificação de produtos fornecidos por fabricantes ou a fabricação 
de produtos na oficina do serviço.  

6. Adaptação O cadeirante experimenta a a cadeira de rodas. São feitos ajustes 
finais para assegurar a montagem e configuração correta da cadeira 
de rodas. Quando há necessidade de componentes de suporte 
postural, pode ser necessário fazer adaptações adicionais.  

 

7. Capacitação 
do cadeirante 

O cadeirante e os atendentes aprendem a utilizar e manter a cadeira 
de rodas com segurança e eficácia. 

 

8. 
Acompanhame
nto, 
manutenção e 
reparos 

Visitas de acompanhamento oferecem a oportunidade de verificar o 
ajuste da cadeira de rodas e oferecer mais capacitação e apoio. A 
frequência depende das necessidades do cadeirante e dos outros 
serviços disponíveis. O serviço também pode oferecer manutenção e 
reparos para lidar com problemas técnicos que não possam ser 
facilmente resolvidos na comunidade.  

 

 
 
 



 
 

Modelos de fornecimento de serviços 
 
Todos os serviços de cadeiras de rodas devem seguir as oito etapas do fornecimento de serviços 
de cadeiras de rodas. Contudo, há formas diferentes de fornecer as oito etapas de serviço, como 
descrito nos modelos de fornecimento de serviços. Uma combinação de diferentes modelos pode 
fazer parte de um serviço nacional geral. O melhor modelo de fornecimento de serviços depende 
do contexto e deve ser escolhido em consulta com todas as partes interessadas.  
 
O quadro abaixo mostra alguns exemplos dos diferentes modelos de fornecimento de serviços. 
 

Serviço baseado em centro 

 
Área exclusiva para avaliação 

Num serviço baseado em centro, 
os cadeirantes deslocam-se até 
uma instalação permanente, onde 
há funcionários capacitados para 
fornecer serviços. 

Sendo uma instalação 
permanente, o serviço pode ter 
funcionários e áreas exclusivas 
para o fornecimento de serviços de 
cadeiras de rodas.  

O serviço baseado em centro pode 
ser eficiente para o pessoal. 
Contudo, para os cadeirantes que 
moram longe do serviço, o 
deslocamento pode ser difícil.  

 

 
Área exclusiva para 
capacitação de mobilidade 
com cadeiras de rodas 

Serviço integrado 

 
Serviço de cadeiras de rodas 
integrado a uma clínica comunitária 

A maioria dos serviços baseados 
em centro também são "serviços 
integrados", ou seja, um serviço de 
cadeiras de rodas é integrado com 
outro(s) serviço(s). Por exemplo, 
ele pode ser integrado com um 
serviço de próteses/órteses, um 
departamento de fisioterapia ou 
uma clínica.  Nesse contexto, 
quando o pessoal desempenha 
outras funções além do 
fornecimento de serviços de 
cadeiras de rodas, é importante 
que tenham tempo suficiente para 
realizar todas as atividades que lhe 
sejam designadas.  

As instalações podem ser 
partilhadas ou exclusivas. As 
funções administrativas, 
financeiras e de gestão podem ser 
partilhadas.  

 
Nesse contexto, uma área da 
oficina é dedicada à 
preparação de cadeiras de 
rodas 
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Serviço em campo 

 
Os locais de fornecimento de 
serviço em campo podem variar. 
Exemplos: clínicas comunitárias, 
prefeituras, locais de reunião, 
residência do cadeirante 

Num serviço de cadeiras de rodas 
em campo, o pessoal de um centro 
ou serviço integrado desloca-se 
até as residências dos cadeirantes 
ou um local centralizado em outro 
distrito/região – para ver os 
cadeirantes do distrito/região e 
fornecer serviços de cadeiras de 
rodas.  

Os modelos de serviço em campo 
em geral baseiam-se numa 
parceria com uma ou mais 
organizações do distrito/região.  

É importante que haja uma boa 
coordenação com as organizações 
locais. A oferta de alguma 
capacitação a funcionários ou 
voluntários locais pode ajudar a 
aumentar o sucesso do 
fornecimento de serviços em 
campo o nível de apoio da 
comunidade. 

A vantagem para os cadeirantes é 
que a distância de deslocamento é 
menor.  

 
O pessoal em campo deve 
ser flexível e levar 
equipamentos essenciais 
consigo  

Serviço ambulante 

 
Exemplo de um veículo dedicado ao 
serviço ambulante de cadeiras de 
rodas 

Um serviço ambulante é outra 
forma de fornecer serviços em 
campo. Contudo, nessa situação, o 
pessoal tem um veículo especial, 
que é utilizado para transportar as 
cadeiras de rodas, assim como as 
ferramentas e os equipamentos 
necessários.   

O pessoal pode atender numa 
variedade maior de locais e assim 
alcançar mais cadeirantes.  

A capacidade de transportar mais 
ferramentas, equipamentos, 
materiais e peças sobressalentes 
aumenta a oportunidade de 
realizar reparos de cadeiras de 
rodas no local e o potencial de 
fornecer alguns serviços de nível 
intermediário. 

 
Com a utilização de um 
veículo especial, o pessoal 
pode transportar mais 
equipamentos e ferramentas 

 
 



 
 

Fornecimento colaborativo de serviços 
 
Nem todas as oito etapas do fornecimento de serviços de cadeiras de rodas precisam ser 
realizadas pela mesma organização. A colaboração em uma rede de organizações pode ajudar a 
aumentar a eficiência, além de ampliar o acesso dos cadeirantes a todas as oito etapas.  
 
A etapa um (encaminhamento e consulta) requer colaboração e cooperação com organizações 
e indivíduos que compõem a rede de encaminhamento do serviço de cadeiras de rodas. 
 
As etapas sete (capacitação do cadeirante) e oito (acompanhamento, manutenção e reparo) 
em geral podem ser fornecidas por um parceiro, como, por exemplo, uma rede de organizações 
baseadas na comunidade ou organizações de pessoas com deficiência. 
 

 

Esse diagrama mostra como as oito etapas de 
fornecimento de serviços podem ser oferecidas por 
meio de uma parceria entre um fornecedor de serviços 
de cadeiras de rodas e organizações baseadas na 
comunidade.  

As etapas 2–7 são realizadas nas instalações do 
serviço e as etapas 1 e 8, na comunidade.  

Esse modelo requer que se considere a capacitação 
de todos os funcionários e voluntários envolvidos. 

 

 
A função do gerente no fornecimento de serviços de cadeiras de rodas 
O gerente de um serviço de cadeiras de rodas é responsável por apoiar o pessoal que executa as 
oito etapas do fornecimento de serviços e coordenar a "trajetória" do cadeirante (e seu 
atendente/familiar) por essas etapas.  

O gerente também tem funções mais amplas, que são importantes para apoiar o fornecimento de 
serviços, como: 

• Realizar campanhas de sensibilização sobre o 
fornecimento de cadeiras de rodas adequadas; 

• Melhorar a acessibilidade; 

• Aumentar as oportunidades de capacitação do 
pessoal de fornecimento de serviços de cadeiras de 
rodas; 

• Desenvolver a sustentabilidade – para a continuidade 
do fornecimento de serviços de cadeiras de rodas; 

• Influenciar a política nacional de fornecimento de 
cadeiras de rodas adequadas; 

• Aumentar a variedade de cadeiras de rodas 
disponíveis. 

 

 
Envolvimento ativo dos cadeirantes no fornecimento de serviços 
O envolvimento ativo de cadeirantes em todos os aspectos do fornecimento de serviços de 
cadeiras de rodas ajuda a melhorar o resultado para os cadeirantes. Algumas sugestões de 
estratégias para os gerentes assegurarem o envolvimento de cadeirantes no seu serviço de 
cadeiras de rodas:vii  
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• Instrua o pessoal a envolver cadeirantes como membros da equipe de fornecimento de 
serviços em todas as etapas que antecedem o fornecimento da cadeira de rodas.  

• Crie um sistema no serviço para obter regularmente as opiniões dos cadeirantes sobre o 
serviço e sugestões para melhorá-lo. 

• Quando possível, recrute cadeirantes como membros da equipe de fornecimento de serviços. 
Isso pode ser feito publicando-se anúncios de vagas por meio do setor de deficiência e 
assegurando-se que todas as áreas do serviço de cadeiras de rodas sejam acessíveis.  

 
Cadeirantes na equipe na Romênia 

Uma ONG que oferece um serviço de cadeiras de rodas na Romênia ativamente recruta cadeirantes para 
as suas equipes de fornecimento de serviços de cadeiras de rodas. Os recrutas da equipe de fornecimento 
de serviços em geral passam pela rede de capacitação da organização e pelos programas esportivos para 
cadeirantes. Os cadeirantes desempenham diferentes funções na equipe, dependendo das suas 
capacidades. Essa ONG tem observado um impacto enormemente positivo com a inclusão de cadeirantes 
no pessoal do serviço de cadeiras de rodas. Todos os membros da equipe ficam mais conscientes das 
necessidades dos cadeirantes com a interação diárias com os colegas; os clientes cadeirantes tendem a 
sentir-se mais à vontade para compartilhar as suas experiências com o cadeirante membro da equipe, e o 
cadeirante torna-se um modelo para os outros.  

A.3 Função de liderança do gerente no processo de mudança 
 
A criação ou melhora do fornecimento de serviços de cadeiras de rodas em geral requer 
mudanças na organização.  Contudo, pode ser difícil liderar as mudanças. Parte da função do 
gerente de um serviço de cadeiras de rodas é liderar mudanças, sendo que algumas atividades 
essenciais nesse sentido são: 
• Ajudar a criar uma visão comum para o fornecimento de cadeiras de rodas adequadas; 
• Comunicar a importância do fornecimento de cadeiras de rodas adequadas a todas as partes 

interessadas, inclusive autoridades, outros fornecedores de serviços e potenciais doadores;  
• Alinhar o pessoal e os recursos corretos; 
• Motivar, engajar e incentivar o pessoal. 
 
Criar uma visão comum para o fornecimento de cadeiras de rodas adequadas  
 
A criação de uma visão comum de todas as partes interessadas para melhorar o fornecimento de 
cadeiras de rodas no país pode ajudar a inspirar todas as pessoas que devem trabalhar juntas 
para concretizar as mudanças. A visão deve descrever o futuro desejado. Por exemplo:  
 

"Um mundo onde os cadeirantes são incluídos e 
participam plenamente de todos os aspectos da vida". 

 

É importante partilhar a visão positiva com entusiasmo 
para que todo o pessoal se sensibilize e se empenhe em 
melhorar a qualidade devida das pessoas com 
deficiência.  
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Comunicar a importância do fornecimento de cadeiras de rodas adequadas; 
Para continuar a inspirar o pessoal e outras partes interessadas, os gerentes devem comunicar 
constantemente a importância do fornecimento de cadeiras de rodas adequadas. Os gerentes têm 
de deixar claro que a criação ou melhora do fornecimento de serviços de cadeiras de rodas é uma 
prioridade e que é urgente. Senso de urgência significa que há uma necessidade que não pode 
ser evitada ou postergada. As pessoas seguem as prioridades dos seus supervisores; portanto, as 
ações de um gerente devem criar o senso de urgência. 
 

Como comunicar a importância e urgência do fornecimento de cadeiras de rodas adequadas 

o Fale sobre a necessidade não atendida de cadeiras de rodas adequadas em nível global e 
nacional, o direito à mobilidade pessoal e os benefícios que os indivíduos, a comunidade e a 
sociedade derivam com o fornecimento de cadeiras de rodas adequadas. 

o Discuta o progresso no sentido de criar ou melhorar o fornecimento de serviços de cadeiras de 
rodas nas reuniões regulares do pessoal.  

o Conte histórias de sucesso, como, por exemplo, em reuniões do pessoal, e afixe cartazes nas 
paredes do serviço. 

Alinhar pessoal e recursos 
 

 

Serviços de cadeiras de rodas precisam de 
pessoal capacitado, instalações e recursos. 
Todos os membros da equipe do serviço de 
cadeiras de rodas devem: 

• Trabalhar juntos, no mesmo sentido; 
• Sentir-se apoiados com os recursos 

necessários para realizar o seu trabalho; 
• Ser reconhecidos pelas suas 

contribuições.  
 

 

Como alinhar pessoal e recursos 

• Identifique as instalações que podem ser usadas no fornecimento de serviços de cadeiras de 
rodas. 

• Priorize o fornecimento de serviços de cadeiras de rodas ao designar o tempo do pessoal, as 
instalações, os equipamentos e os recursos.  

• Utilize a visão comum e os benefícios do fornecimento de cadeiras de rodas adequadas para 
relembrar o pessoal do motivo por que o serviço fornece cadeiras de rodas. 

• Reconheça e recompense o bom trabalho do pessoal de fornecimento de serviços de cadeiras 
de rodas.  

• Facilite as condições para os funcionários trabalharem juntos, em equipe.  
 
Motivar, engajar e incentivar o pessoal 
 
Os gerentes podem ajudar a motivar, engajar e empenhar o pessoal ao: 
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• Incluir o pessoal no planejamento e na 
implementação – para que possam contribuir as 
suas experiências e capacidades e para ajudá-los a 
compreender melhor o que as mudanças significarão 
e a sua função na implementação. 

 

• Superar os obstáculos juntos – para que o 
pessoal compreenda melhor as causas dos 
problemas e como resolvê-los. 

 

• Definir metas de curto prazo e reconhecer o 
cumprimento dessas metas – para que o pessoal 
saiba que os seus esforços têm um impacto e são 
valorizados. 

 

• Integrar as mudanças nos sistemas e na cultura 
da organização. Por exemplo, crie uma cultura de 
comemoração do sucesso e incentive as pessoas a 
falar sobre os sucessos e as histórias positivas 
durante as reuniões e os intervalos. Além disso, 
assegure a persistência das mudanças bem-
sucedidas ao incluir novas responsabilidades nas 
descrições das funções de cada indivíduo e atualizar 
as políticas organizacionais. 
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Seção B: Criação de um serviço de cadeiras de rodas 
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B.1 Acesso aos serviços 
 
O que significa "serviço equitativo"? 
 
Um "serviço equitativo" é um serviço que assegure a mesma oportunidade para cada cadeirante 
receber uma cadeira de rodas. Isso inclui:  
• homens, mulheres, meninos e meninas; 
• jovens, pessoas de meia idade e idosos; 
• pessoas que vivem próximas e pessoas que vivem em áreas mais distantes – por exemplo, 

nas zonas rurais; 
• pessoas de diferentes etnias e condições socioeconômicas. 
 

    
 
Serviços equitativos reconhecem que todas as pessoas, qualquer que seja a sua deficiência, 
idade, sexo, religião, riqueza, idioma e grupo étnico, têm o mesmo direito aos serviços.  
 
Um serviço equitativo de cadeiras de rodas não é o mesmo que fornecer uma quantidade igual de 
cadeiras de rodas a pessoas de diferentes grupos (por exemplo, uma quantidade igual de 
cadeiras de rodas para homens e mulheres), pois as necessidades dos diferentes grupos podem 
variar. 
 

Lembre-se: O acesso a um serviço não significa apenas "chegar ao serviço". Significa saber que 
o serviço existe, chegar ao serviço ou receber o serviço nas suas casas.   

 
Há alguns grupos de pessoas que podem ter dificuldade de acesso aos serviços. Eis alguns 
exemplos:  
• mulheres e meninas; 
• pessoas que vivem distantes dos serviços/pessoas que vivem nas zonas rurais; 
• pessoas pobres; 
• crianças; 
• pessoas de diferentes grupos religiosos ou étnicos; 
• idosos;  
• grupos específicos – por exemplo, pessoas com HIV ou lepra podem sofrer discriminação. 
 
Os gerentes devem estar cientes dos diferentes grupos abrangidos no seu contexto, que 
provavelmente têm menos acesso aos serviços. 
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Encaminhamento e consulta 
 
Encaminhamento e consulta é a primeira etapa no fornecimento de serviços de cadeiras de rodas. 
 

Etapa Resumo  

1. 
Encaminhamen
to e consulta 

A forma de encaminhamento de cadeirantes varia. Os cadeirantes 
podem encaminhar-se a si mesmos ou ser encaminhados por meio 
de redes compostas de profissionais governamentais ou não 
governamentais de saúde e reabilitação que trabalham no nível 
comunitário, distrital ou regional. Alguns serviços de cadeiras de 
rodas podem ter de identificar ativamente os potenciais cadeirantes 
que ainda não recebem serviços sociais ou de saúde nem participam 
de atividades escolares, profissionais ou comunitárias. 

 

 
O encaminhamento eficaz requer bons vínculos entre um serviço de cadeiras de rodas e a 
comunidade, pois são as pessoas na comunidade que identificam e encaminham cadeirantes para 
o seu serviço. Diferentes indivíduos e organizações com maior probabilidade de identificar 
cadeirantes e encaminhá-los ao seu serviço de cadeiras de rodas: 
• hospital local; 
• postos de saúde comunitários; 
• redes de reabilitação baseada na comunidade; 
• líderes de aldeia/conselho/igreja; 
• organizações de pessoas com deficiência; 
• outros cadeirantes; 
• médicos/enfermeiras. 
 

O que os gerentes podem fazer para desenvolver uma rede de encaminhamento? 

• Identifique as fontes de encaminhamento (indivíduos e organizações) da sua área. 
• Discuta com o pessoal do serviço de cadeiras de rodas que informações as fontes de 

encaminhamento necessitam para poder identificar cadeirantes que precisam de uma cadeira 
de rodas e como encaminhá-los ao serviço. 

• Prepare (ou peça ao pessoal que prepare) materiais/panfletos com as informações 
necessárias para as fontes de encaminhamento. 

• Visite (ou peça ao pessoal que visite) indivíduos ou organizações que possam fazer 
encaminhamentos para conversar sobre o serviço de cadeiras de rodas. 

• Organize um dia de visita no serviço de cadeiras de rodas para cadeirantes e fontes de 
encaminhamento. 

• Ofereça a capacitação para redes de encaminhamento às fontes de encaminhamento. 
• Considere a elaboração de um formulário de encaminhamento para as fontes de 

encaminhamento preencherem. Os formulários devem ser simples, e o seu serviço deve 
responder aos encaminhamentos (com a marcação de uma consulta para o cadeirante 
encaminhado) e enviar um feedback positivo às fontes de encaminhamento que utilizam o 
formulário.  
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Aumento do acesso equitativo aos serviços 
 
Os gerentes desempenham uma função importante, ajudando a aumentar o acesso equitativo aos 
serviços. O quadro abaixo contém algumas sugestões sobre como aumentar o acesso para 
diferentes grupos.  
 

 O que os gerentes podem fazer para aumentar o acesso equitativo aos serviços? 

Pa
ra

 m
ul

he
re

s 
e 

m
en

in
as

 

• Assegure a disponibilidade de informações sobre o serviço de várias formas – por 
exemplo, pelo rádio, panfletos/cartazes com textos simples, imagens visuais. 

• Certifique-se de que, além dos homens, mulheres também estejam apresentadas 
nos anúncios do serviço. 

• Identifique modelos de mulheres cadeirantes que possam falar sobre a importância 
das cadeiras de rodas para as mulheres em público e na comunidade. 

• Fale com os líderes da comunidade sobre como as cadeiras de rodas são de igual 
importância para mulheres, crianças e homens. 

• Apóie e incentive a participação de mulheres em todos os níveis dos serviços de 
cadeiras de rodas, inclusive em cargos de gestão e liderança.  

• Ofereça às OPD informações sobre o serviço de cadeiras de rodas e enfatize que 
tanto mulheres como homens precisam de cadeiras de rodas para mobilidade. 

• Ao falar sobre o serviço de cadeiras de rodas, sempre mencione que o serviço é 
para homens, mulheres e crianças – não simplesmente "pessoas". 

Pa
ra

 c
ria

nç
as

 

• Assegure a disponibilidade de informações sobre o serviço em locais 
eventualmente frequentados pelos pais de crianças com deficiência – por exemplo, 
clínicas comunitárias, serviços de reabilitação, mercados, centros comunitários, 
igrejas, mesquitas, templos. 

• Ao falar sobre o serviço de cadeiras de rodas, sempre mencione que o serviço é 
para homens, mulheres e crianças – não simplesmente "pessoas". 

• Ofereça educação e informações sobre o serviço a pessoas que possam tratar 
crianças com deficiência – por exemplo, médicos, enfermeiras, profissionais de 
saúde comunitária. 

• Certifique-se de que, além dos adultos, crianças também estejam apresentadas 
nos anúncios do serviço. 

• Explique as vantagens do fornecimento de cadeiras de rodas a crianças em idade 
precoce sempre que falar sobre o serviço.  Além disso, explique as vantagens do 
fornecimento de cadeiras de rodas a famílias/atendentes de crianças. 

Pa
ra

 p
es

so
as

 
po
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• Reduza o custo dos serviços o máximo possível. 

• Identifique formas de oferecer assistência financeira aos cadeirantes sem 
condições para pagar por transporte até os serviços de cadeiras de rodas ou pelas 
cadeiras de rodas (quando cobradas). Por exemplo, crie um fundo para cadeiras de 
rodas. 



Manual de Referência do WSTP para Gerentes – Página 22 

Pa
ra
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 • Ao falar sobre o serviço de cadeiras de rodas, sempre mencione que o serviço é 

para todos – inclusive os idosos. 

• Inclua fotografias de pessoas idosas utilizando cadeiras de rodas nos anúncios 
sobre o serviço. 

• Explique as vantagens de uma cadeira de rodas para pessoas idosas, e as suas 
famílias, ao falar sobre o serviço de cadeiras de rodas. 
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• Assegure a disponibilidade de informações sobre o serviço nas zonas rurais – por 
exemplo, clínicas rurais, mercados, centros comunitários, igrejas, mesquitas, 
templos. 

• Ofereça informações sobre o serviço a pessoas que trabalham com pessoas que 
vivem nas zonas rurais – por exemplo, profissionais de reabilitação baseados na 
comunidade. 

• Identifique formas de auxiliar os cadeirantes rurais com transporte caso o serviço 
não atenda em campo. Por exemplo – assistência financeira para transporte, 
colaborações com outras organizações que possam ajudar a transportar pessoas 
até o serviço. 

• Descubra se é possível oferecer acomodações para cadeirantes de zonas rurais ao 
visitar o serviço. 

• Ofereça serviços em campo nas zonas rurais. 

• Capacite pessoas que já trabalham nas zonas rurais (por exemplo, profissionais de 
saúde comunitária) para darem apoio aos cadeirantes da comunidade, fazer 
acompanhamento e ajudar com procedimentos simples de manutenção e reparo de 
cadeiras de rodas. 

• Assegure a disponibilidade de cadeiras de rodas que possam ser efetivamente 
utilizadas em terrenos acidentados nas zonas rurais e ofereça informações sobre 
como fazer adaptações simples (por exemplo, rampas ou nivelamento de 
caminhos) para facilitar a utilização de cadeiras de rodas nas zonas rurais. 
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• Ao falar sobre o serviço de cadeiras de rodas, sempre mencione que o serviço é 
para todos – qualquer que seja o seu grupo socioeconômico. 

• Inclua fotografias de pessoas de diferentes grupos étnicos e religiosos da área 
atendida pelo serviço em todos os anúncios sobre o serviço. 

• Quando possível, contrate pessoas de diferentes grupos socioeconômicos para 
trabalhar no serviço. 
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B.2 Instalações e equipamentos 
 
O fornecimento de serviços de cadeiras de rodas pode ser realizado em vários locais. Contudo, 
onde quer que seja, serão necessárias algumas instalações e equipamentos. Os serviços de nível 
básico precisam de menos espaço e equipamentos do que os serviços de nível intermediário.  
 
Instalações e equipamentos para todos os serviços de cadeiras de rodas (básico e intermediário) 
 

Área de recepção e espera 

Qual é o espaço necessário?  
É necessário ter uma área de registro, onde os 
cadeirantes e as suas famílias também possam esperar 
juntos.   

Caso haja alguma probabilidade de que as pessoas 
viajem alguma distância para chegar ao serviço, pense 
sobre onde poderão comprar um lanche. Na ilustração à 
direita, um comerciante local tem uma barraca do lado de 
fora da clínica local. 

 

Uma área tranquila onde os cadeirantes possam deitar-se 
enquanto esperam pode ser muito útil. Isso é 
particularmente importante para:  

• Pessoas fracas e frágeis, que precisem descansar 
durante a consulta; 

• Crianças cansadas; 

• Qualquer pessoa identificada com uma úlcera por 
pressão numa área que sustente peso no seu corpo. 

 

É necessário ter sanitários acessíveis próximos à área 
de recepção e espera e à área de avaliação e adaptação.    

Para obter mais informações, consulte a pasta de 
recursos adicionais no DVD/Pendrive. 

 

Equipamentos recomendados: 

• Equipamentos para registro: mesa/escrivaninha, 
cadeira, telefone e uma local para guardar e arquivar 
documentos com segurança.  

• É recomendável ter cartazes, panfletos e vídeos 
disponíveis na área de espera. Quando um serviço 
observa uma grande proporção de crianças, é 
recomendável ter alguns brinquedos simples 
disponíveis enquanto esperam. 
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Área de escritório para o pessoal 

Qual é o espaço necessário?  
O pessoal precisa de um espaço onde possam trabalhar e 
reunir-se, escrever notas e guardar registros com 
segurança. 

 

 

Área para avaliação e adaptação 

Qual é o espaço necessário?  
É necessário ter um espaço relativamente tranquilo e 
privado onde os cadeirantes possam ser avaliados pelo 
pessoal e onde a cadeira de rodas possa ser adaptada.  

O espaço deve ser acessível para cadeiras de rodas, 
acomodar familiares e ter iluminação suficiente.  

É recomendável identificar uma parede acessível e vazia 
para servir como fundo para a avaliação e fotografias. 

Num serviço baseado em centro, as dimensões sugeridas 
para esse espaço são as seguintes (variam muito, 
dependendo do volume de casos): 

• Área clínica de nível básico: 3 m x 2,5 m 

• Área clínica de nível intermediário: 4 m x 3,5 m 

Às vezes a área clínica fica na residência de alguém. e a 
ênfase é na flexibilidade e adaptabilidade, sendo 
necessário levar os equipamentos essenciais consigo. 

Equipamentos: 

• Divisórias – caso sejam examinados mais de um 
cliente de cada vez, devem ser utilizadas cortinas ou 
divisórias para oferecer privacidade. 

• Banco ou leito de avaliação – uma estrutura firme e 
estável com a altura da cadeira de rodas para o 
cadeirante sentar-se durante a avaliação. A superfície 
deve ter algum estofamento para proteger a pele, 
como, por exemplo, EVA ou uma esteira de ginástica 
ou ioga. Posicione o leito de forma que o avaliador 
possa trabalhar atrás ou na frente do cadeirante.  

• Apoios para os pés – um jogo de apoios de diferentes 
tamanhos para apoiar os pés do cadeirante. 

Para obter mais informações, consulte a pasta de 
recursos adicionais no DVD/Pendrive. 

• Câmera – é útil ter uma câmera para gravar os pontos 
principais do processo de avaliação e adaptação (com 
a autorização assinada do cadeirante). 

• Fita métrica ou paquímetros.  
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Área para preparação, manutenção e reparo de cadeiras de rodas 

Qual é o espaço necessário? 
É necessário ter uma área "técnica" para: 

• montar, reparar e manter cadeiras de rodas; 
• fabricar modificações, quando necessário. 

O espaço deve ser bem iluminado, ventilado e seco, 
assim como ter uma boa temperatura para trabalhar.  

A segurança é importante para ferramentas manuais e 
elétricas. O ideal é ter um armário de metal com 
fechadura para armazená-las. 

Num serviço permanente/baseado em centro, a área 
técnica deve ser dividida da seguinte forma: 

• Uma área "limpa" para a montagem final dos 
componentes e o ajuste dos produtos e para realizar 
as verificações de segurança e prontidão. A área deve 
ter espaço livre e espaço para bancos. 

• Uma área de "fabricação" é necessária para fazer 
modificações e reparos, como cortar e colar espuma, 
perfurar em geral, lixar, limar e pintar. A área deve ter 
espaço livre e espaço para bancos. 

Nem todos os trabalhos técnicos têm de ser realizados na 
área técnica do próprio serviço. Por exemplo, um serviço 
de cadeiras de rodas pode terceirizar alguns aspectos 
técnicos, como a costura de estofamento (a um alfaiate 
local) e a soldagem (a uma oficina local de metalurgia).   

 
 

Equipamentos: 

• Armários, prateleiras e quadros de ferramentas suficientes para manter a área organizada e 
maximizar o espaço livre.  

• Ferramentas para montagem e ajuste de cadeiras de rodas e fabricação de modificações.  
Para obter mais informações, consulte a pasta de recursos adicionais no DVD/Pendrive. 

• Uma lista de materiais para modificações.  
Para obter mais informações, consulte a pasta de recursos adicionais no DVD/Pendrive. 

• Pelo menos uma bancada para cada técnico. Recomenda-se que pelo menos uma bancada 
tenha altura ajustável caso haja um cadeirante na equipe. O banco deve ser posicionado com 
espaço atrás e na frente para que se possa trabalhar no nível do piso.  
Para obter mais informações, consulte a pasta de recursos adicionais no DVD/Pendrive. 

(Obs.: as instalações e os equipamentos necessários para uma oficina de fabricação de cadeiras de rodas 
são bem mais extensos e ultrapassam a abrangência deste manual). 
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Área de armazenamento 

Qual é o espaço necessário? 
É necessário ter uma área protegida para armazenar 
cadeiras de rodas, peças sobressalentes e materiais. A 
área de armazenamento deve estar próxima à área 
técnica e ser protegida, seca e livre de animais/pestes. 
Uma grade de metal na janela oferece segurança 
adicional. 

Quando não é possível ter uma sala exclusiva, prepare 
uma área exclusiva dentro de uma sala. Nesse caso, é 
necessário considerar as necessidades de segurança. 

 

Preparação de uma área de armazenamento: 
As sugestões abaixo podem ser úteis para a preparação de uma área organizada para 
armazenamento:  

• Prateleiras ajudam a maximizar o espaço. 

• O acesso e a eficiência aumentam deixando-se uma passagem entre prateleiras, caixas e 
cadeiras de rodas montadas. A passagem deve ficar desimpedida. 

• Organize os artigos por tipo e tamanho. Para facilitar o controle e a reposição de estoque, 
recomenda-se agrupar os artigos por tipo. 

• Artigos pequenos, como parafusos, porcas e arruelas, podem ser guardados em caixas 
pequenas, uma para cada artigo e tamanho. Marque o nome do artigo na frente da caixa. 

• Caixas e materiais não devem ser colocados diretamente no chão ou encostados numa 
parede exterior para não sofrerem danos de umidade. Estrados são úteis para não guardar 
artigos no chão. 

• Caso haja uma janela, pode-se acrescentar uma grade para aumentar a segurança. 

Capacitação do cadeirante 

Qual é o espaço necessário?  
É necessário ter uma área de capacitação de cadeirantes para ensinar: 

• transferências e educação de saúde;  

• manobra, cuidado e manutenção de cadeiras de rodas; 

• capacidades de mobilidade.  

Transferências e educação de saúde podem ser 
ensinadas numa área clínica, na residência do cliente ou 
numa instalação em campo. 

Equipamentos:  

• Recomenda-se ter os equipamentos básicos, como 
um leito para praticar transferências.  
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Manobra, cuidado e manutenção de cadeiras de rodas 
podem ser ensinados na área limpa de uma oficina ou em 
qualquer outro local apropriado.  

Equipamentos: 

• É necessário ter os equipamentos básicos de 
manutenção de cadeiras de rodas.  

 

 
 

Capacidades de mobilidade em geral são ensinadas 
numa área exterior, mas áreas interiores também servem.  

Uma área exterior construída especificamente para 
capacitação de mobilidade pode simular as diferentes 
superfícies que os cadeirantes encontrarão na sua vida 
diária – como terreno acidentado, terreno mole, drenos, 
lombadas, guias, degraus, escadas. 

Num serviço integrado – a área de capacitação de 
mobilidade pode ser utilizada por pessoas com outras 
deficiências de mobilidade, como, por exemplo, pessoas 
que necessitam aprender a utilizar uma prótese de 
membro ou reaprender a andar após uma lesão.  

 

Quando não há espaço para uma área dedicada à 
capacitação de mobilidade – identifique espaços 
existentes que possam ser utilizados para capacitação de 
mobilidade com segurança.   

Evite áreas onde haja muitos transeuntes e procure um 
lugar com uma variedade de obstáculos.  

 

 

Os equipamentos portáteis de capacitação de mobilidade 
podem ser fabricados e instalados no local de 
fornecimento de serviços de cadeiras de rodas.  

A ilustração à direita mostra equipamentos portáteis de 
capacitação de mobilidade instalados sob uma tenda.  
 

Para obter mais informações, consulte a pasta de 
recursos adicionais no DVD/Pendrive. 
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Instalações e equipamentos adicionais para serviços de nível intermediário 
 
Para fornecer um serviço de cadeiras de rodas de nível intermediário, é necessário ter espaço e 
alguns equipamentos adicionais. Os requisitos adicionais que os gerentes devem considerar estão 
descritos abaixo. 
 
Área de avaliação e adaptação  

Um serviço intermediário requer um leito de avaliação 
para o cadeirante deitar-se durante a avaliação.  
 

Para obter mais informações, consulte a pasta de 
recursos adicionais no DVD/Pendrive. 
 

Uma caixa especializada de avaliação pode ser muito 
útil para serviços de nível intermediário. Uma caixa de 
avaliação oferece um apoio ajustável para os pés e 
um bom acesso para dar apoio durante a simulação 
das mãos.  
 

Para obter mais informações, consulte a pasta de 
recursos adicionais no DVD/Pendrive. 
 

• Blocos de espuma firme para os suportes 
temporários devem estar disponíveis durante a 
avaliação e adaptação. 

• Um espelho de corpo inteiro pode ser muito útil 
para o cadeirante e o pessoal do serviço 
observarem a postura e o alinhamento de 
diferentes ângulos. 

• Brinquedos e fotografias nas paredes criam um 
ambiente mais amistoso para as crianças. 

 

 

Armazenamento  
No nível intermediário, há uma necessidade maior de 
armazenamento dos materiais necessários para 
modificações e componentes de suporte postural. 
Entre os materiais figuram lâminas de espuma, que 
devem ser armazenadas na posição horizontal e em 
local seco. Portanto, é necessário ter mais espaço e 
prateleiras de armazenamento. 
 
Área de preparação, manutenção e reparo de 
cadeiras de rodas 
O serviço precisa de uma área limpa e uma máquina 
de costura industrial para estofar componentes e 
cintas de suporte postural modificados ou fabricados. 
Sem o espaço e os equipamentos, o serviço terá de 
terceirizar essa tarefa.  

 

 
 
Organização do espaço de trabalho 
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Uma vez que as instalações e os equipamentos tenham sido obtidos, o gerente deve atribuir as 
responsabilidades pela organização de cada instalação, aplicando as quatro etapas abaixo: 

1. Elimine a desordem: remova todas as ferramentas, peças, equipamentos, documentos 
desnecessários. 

2. Identifique os artigos utilizados com regularidade: ferramentas, peças, instruções e 
documentos. Os artigos utilizados com regularidade devem ser organizados para facilitar e 
agilizar a sua localização. 

3. Sistema e responsabilidade: tenha um sistema para cada local de trabalho e alguém 
responsável pela implementação do sistema. 

4. Monitore: o sistema para assegurar a "persistência" da mudança. 
 



 
 

B.3 Variedade de cadeiras de rodas adequadas 
 
O que significa uma cadeira de rodas e almofada adequada? 
 
As necessidades dos cadeirantes variam. Mas todos precisam de uma cadeira de rodas e 
almofada adequada. As diretrizes da OMS para o fornecimento de cadeiras de rodas manuais em 
áreas com menos recursos oferecem a seguinte definição de cadeira de rodas adequada: 

• Atende às necessidades e condições ambientais do cadeirante;  
• Adapta-se bem ao corpo do cadeirante e oferece o suporte postural correto;  
• É segura e durável;  
• Está disponível no país; e  
• Pode ser obtida e mantida, com serviços sustentáveis no país ao custo mais econômico e 

acessível. 

 

   
 
Para atender às necessidades dos cadeirantes que utilizam um serviço de cadeiras de rodas, os 
serviços devem oferecer pelo menos alguns tipos diferentes de cadeiras de rodas e almofadas. O 
melhor tipo de almofada para o cadeirante depende das suas necessidades. Contudo, todas as 
pessoas em risco de desenvolver uma úlcera por pressão precisam de uma almofada de alívio de 
pressão e capacitação sobre como utilizá-la. 
 
Custo de não ter os equipamentos corretos em combinação com a capacitação dos cadeirantes  

A esperança de vida média em países com bons recursos é de aproximadamente 38 anos após a lesão 
quando esta é sofrida entre os 25 e 34 anos de idade.viii Em contraste, um estudo realizado em Bangladesh 
constatou que a esperança de vida mediana após uma lesão medular é de 5,36 anos, com 56,4% a falecer 
dentro de 5 anos após a lesão.ix Das pessoas incluídas no estudo, 80% faleceram em casa e um terço destes 
apresentavam úlceras por pressão no falecimento. 

Num hospital de reabilitação no Sri Lanka, foi realizado um levantamento dos custos do hospital na unidade de 
lesões medulares em 1999. Nessa época, levava-se cerca de 6 semanas para uma úlcera por pressão 
superficial sarar, a um custo de US$ 286. Uma úlcera por pressão profunda precisava de aproximadamente 
um ano para sarar, ao custo estimado de US$ 2.483. O mesmo levantamento demonstrou que, com a 
introdução de uma cadeira de rodas, almofada e colchão corretos, com a devida educação para o paciente, a 
incidência de úlceras por pressão durante o internamento no hospital poderia ser reduzida em 70% e os 
gastos com curativos, em quase 60%. 

Um programa hospitalar em São Paulo, Brasil, criou um serviço voltado à educação para reduzir as 
complicações secundárias em pessoas com lesões medulares. A incidência de úlceras por pressão foi 
reduzida em 23%x. 
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Seleção de uma variedade de cadeiras de rodas e almofadas adequadas 
 
Adapta-se bem ao corpo do cadeirante e oferece suporte 
 

 

Os cadeirantes precisam de cadeiras de rodas bem adaptadas ao seu 
tamanho. Quando o tamanho não está certo, a cadeira de rodas pode ser 
desconfortável, não oferece um bom suporte postural e pode causar lesões ao 
cadeirante. Isso significa que o serviço de cadeiras de rodas precisa de um 
estoque de cadeiras de rodas de diferentes tamanhos ou cadeiras de rodas 
com tamanho ajustável.  

 

 
A maioria dos cadeirantes passa várias horas sentada. Isso significa que a cadeira de rodas não é 
apenas um recurso de mobilidade. Também lhes dá ajuda a sentar-se eretas com conforto. As 
pessoas também têm necessidades diferentes de suporte postural e, portanto, precisam de 
cadeiras de rodas com tipos diferentes de suporte. 
 

 

As pessoas com necessidades de suporte postural de nível básico 
precisam do suporte de uma cadeira de rodas bem adaptada ao 
corpo do cadeirante.  
 

 

As pessoas com necessidades de suporte postural de nível 
intermediário precisam de uma cadeira de rodas bem adaptada ao 
corpo do cadeirante e suporte adicional. O suporte adicional pode 
ser criado acrescentando-se suportes posturais adicionais à cadeira 
de rodas ou instalando-se um assento com suporte especial. 
 

 
O custo de não fornecer o tamanho correto ou o suporte correto 

O pessoal do Centro de Reabilitação do Western Cape, na África do Sul, documentou as complicações 
observadas num grupo de crianças em escolas e centros de atendimento, que precisavam de suporte 
postural. Dentre elas, 21% das crianças desenvolveram outras complicações posturais.  

O custo dessas complicações para as crianças, as suas famílias e os serviços foi: 

• Maiores complicações e mais tempo gasto em consultas 
• Saúde mais frágil 
• Postura pior e maior desconforto 
• Menor tolerância na posição sentada (menos tempo sentado com conforto) 
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• Menor participação em programas educacionais 
• Deterioração da qualidade de vida. 

 
Atende às necessidades e condições ambientais do cadeirante 
 
Uma cadeira de rodas adequada deve ajudar o cadeirante a fazer o que necessitam fazer. Os 
cadeirantes precisam subir e descer da cadeira de rodas, empurrá-la, dobrá-la para transporte e 
armazenamento, assim como realizar as suas atividades diárias. O tipo correto de cadeira de 
rodas, com os recursos corretos, pode facilitar tudo isso para o cadeirante. 
 
Os cadeirantes também precisam de uma cadeira de rodas que funcione bem no seu ambiente. 
Diferentes cadeiras de rodas são melhores para diferentes ambientes. Por exemplo, algumas 
cadeiras de rodas são melhores para utilização interna, outras são melhores para ambientes 
exteriores e terrenos acidentados.  
 

Equipamentos abandonados: ter algo é melhor do que não ter nada? 

Quando não atendem às necessidades do 
cadeirante, em geral são abandonados.  

Essa ilustração conta uma história comum. O 
cadeirante tem três cadeiras de rodas doadas, 
mas nenhuma atende às necessidades, e não 
consegue sair de casa. As duas primeiras estão 
inutilizáveis, pois estão quebradas, sem peças 
sobressalentes disponíveis. A terceira é nova, 
mas é de má qualidade, parece bamba e 
instável quando utilizada fora de casa, fazendo 
o cadeirante sentir-se inseguro.   
 
Segurança e durabilidade 
 
Os cadeirantes querem produtos seguros e duráveis, que possam ser reparados a um custo 
acessível. Os serviços de cadeiras de rodas também são beneficiados quando fornecem cadeiras 
de rodas seguras, duráveis e com opções de reparo local. Isso pode ajudar a reduzir o custo de 
reposição das cadeiras de rodas e facilitar a manutenção.  
 
Muitos cadeirantes em áreas com menos recursos utilizam as suas cadeiras de rodas sobre 
terrenos acidentados e expostas à chuva, areia e lama. Essas cadeiras de rodas devem ser fortes 
e fabricadas para durar nessas condições. As cadeiras de rodas de má qualidade quebram-se 
com rapidez (por exemplo, em 3 a 6 meses). Em contraste, cadeiras de rodas bem projetadas e 
bem mantidas podem durar de 3 a 5 anos. Assim obtém-se um valor muito maior pelo preço.  
 
Alguns problemas comuns com cadeiras de rodas de má qualidade: 
• Estofamento de má qualidade no assento e encosto rasga ou 

afunda; 
• Roldanas (eixos, pneus, mancais, garfos) quebram-se; 
• Rodas traseiras (eixo das rodas, aro de impulso, raios, mancais, 

pneus) quebram-se ou desgastam-se; 
• Os freios enferrujam e param de funcionar; 
• Os apoios para os pés quebram-se; 
• Não têm almofadas ou as almofadas são de má qualidade e 

perdem a funcionalidade com rapidez;  
• Peças removíveis se perdem. 
  



Manual de Referência do WSTP para Gerentes – Página 33 

 
Função do gerente 
 

Os gerentes de serviços de cadeiras de rodas desempenham uma função importante na obtenção 
e no recebimento de cadeiras de rodas doadas. Para obter mais informações, consulte a pasta de 
recursos adicionais no DVD/Pendrive. 

A sua função é a de assegurar:  

• O serviço tem várias opções de cadeiras de rodas e almofadas – para poder atender (o tanto 
quanto possível) às diferentes necessidades dos cadeirantes. Isso inclui considerar as 
diferentes necessidades de variedade de tamanho, suporte postural, meio ambiente e estilo de 
vida; 

• As cadeiras de rodas selecionadas são duráveis – sobretudo quando utilizadas em terrenos 
acidentados e ambientes rigorosos; 

• As cadeiras de rodas podem ser reparadas localmente. Isso pode incluir a aquisição (ou 
doação) de peças sobressalentes ou a disponibilidade local de peças sobressalentes para 
compra.  

 
É importante solicitar ativamente feedback dos cadeirantes sobre os produtos fornecidos pelo 
serviço de cadeiras de rodas. Os gerentes e o pessoal do serviço podem falar com os cadeirantes 
em visitas em casa, reuniões em grupo ou por meio de Organizações de Pessoas com 
Deficiência.  
 
Ao oferecer um novo tipo de cadeira de rodas ou almofada pela primeira vez, o serviço de 
cadeiras de rodas pode optar por fazer um teste com um grupo de cadeirantes que experimentem 
o produto novo durante um período e dêem feedback. O feedback pode ser obtido em entrevistas 
individuais ou em grupos de discussão.  
 

Como os gerentes podem assegurar a durabilidade e a possibilidade de reparo das cadeiras de 
rodas?  

Os gerentes podem fazer perguntas aos fornecedores (ou doadores) para obter mais informações 
sobre as cadeiras de rodas. Por exemplo, os gerentes podem perguntar: 

• A cadeira de rodas tem alguma certificação (por exemplo: testes de desempenho e testes de 
garantia de qualidade administrados por um órgão profissional)? Caso sim, quais foram os 
resultados? 

• O fornecedor recomenda alguma vida útil específica para a cadeira de rodas? 

• O fornecedor tem um sistema para comunicação de falhas?  

• Quem mais compra e utiliza as cadeiras de rodas? O gerente pode entrar em contato com 
outros serviços que fornecem a cadeira de rodas para obter mais informações sobre o 
respectivo desempenho? 

• Quais são as ferramentas necessárias para montar e/ou ajustar a cadeira de rodas? 

• Há disponibilidade de peças sobressalentes? Essas peças precisam ser compradas no 
exterior ou algumas das peças sobressalentes necessárias estão prontamente disponíveis no 
país? 

• A cadeira de rodas já foi experimentada no país e, caso sim, quais foram os 
comentários/resultados? 

• Se a armação quebrar – o reparo pode ser local? 

• A cadeira de rodas vem com um guia de manutenção? 
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Manutenção e reparo de cadeiras de rodas 
 
A etapa oito do fornecimento de serviços de cadeiras de rodas é acompanhamento, 
manutenção e reparo.  
 

8. 
Acompanhame
nto, 
manutenção e 
reparos 

Visitas de acompanhamento oferecem a oportunidade de verificar o 
ajuste da cadeira de rodas e oferecer mais capacitação e apoio. A 
frequência depende das necessidades do cadeirante e dos outros 
serviços disponíveis. O serviço também pode oferecer manutenção e 
reparos para lidar com problemas técnicos que não possam ser 
facilmente resolvidos na comunidade.  

 

 
 

 

Um aspecto importante dessa etapa é ensinar aos cadeirantes e 
às famílias como manter a cadeira de rodas. A manutenção 
regular, quando realizada em casa, pode ajudar a assegurar a 
durabilidade da cadeiras de rodas e reduzir a necessidade de 
grandes reparos.   
 

 
Os serviços de cadeiras de rodas também podem capacitar parceiras colaboradoras para fornecer 
serviços de manutenção e reparo, assim como identificar recursos na comunidade (por exemplo, 
lojas de conserto de bicicletas) que possam realizar a manutenção e o reparo de cadeiras de 
rodas.  
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B.4 Alinhamento de pessoal 
 
Funções num serviço de cadeiras de rodas 
 
Os serviços de cadeiras de rodas com frequência são fornecidos por um grupo de pessoas que 
trabalham em equipe. Diferentes membros da equipe desempenham diferentes funções – como 
clínica, técnica, administrativa e gerencial.  
 
Diferentes indivíduos podem desempenhar uma ou mais funções. Por exemplo, uma pessoa 
responsável por uma função clínica também pode participar da gestão do serviço. Em algumas 
situações, funcionários de diferentes organizações podem trabalhar juntos para desempenhar as 
diferentes funções. 
 
O quadro abaixo mostra como o pessoal responsável por diferentes funções cobrem as diferentes 
atividades envolvidas no fornecimento de serviços de cadeiras de rodas.  
 
 Clínica Técnica Capacitaçã

o de 
cadeirantes 

Administrativ
a 

Gerencial  

Gestão e desenvolvimento do serviço 

Promoção do serviço      

Obtenção de financiamento      

Desenvolvimento da base de 
encaminhamento     

 

Contato com outras organizações      

Avaliação do serviço      

Etapas principais do fornecimento de serviços 

1. Encaminhamento e consulta      

2. Avaliação      

3. Prescrição      

4. Financiamento e encomenda      

5. Montagem e/ou produção       

6. Adaptação      

7. Capacitação do cadeirante       

8. Acompanhamento, manutenção e 
reparos      

Capacitação e desenvolvimento profissional 

Capacitação do pessoal da rede de 
encaminhamento      

Capacitação do pessoal da rede de 
acompanhamento      

Capacitação do pessoal de fornecimento 
de serviços      
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Capacitação 
 
As funções do serviço podem ser desempenhadas por pessoas com diferentes históricos 
educacionais e profissionais, desde que tenham recebido a devida capacitação.1 É importante que 
o pessoal responsável pelas funções clínicas, técnicas e de capacitação tenha recebido 
capacitação.  
• O pessoal clínico e técnico responsável por serviços de nível básico devem ser capacitados 

nas competências descritas no Pacote de Capacitação da OMS para Serviços de Cadeiras de 
Rodas – Nível Básico.  

• O pessoal clínico e técnico responsável por serviços de nível intermediário devem ser 
capacitados nas competências descritas no Pacote de Capacitação da OMS para Serviços de 
Cadeiras de Rodas – Nível Intermediário.  

 
Lembre-se: Ao oferecer capacitação ao pessoal, é recomendável capacitar pelo menos duas pessoas de 
cada vez. Se houver apenas uma pessoa capacitada, o serviço fica muito vulnerável à possibilidade de essa 
pessoa sair da organização com todos os seus conhecimentos e experiências. 
 
Planejamento da capacidade do serviço 
 
Os gerentes devem ter a capacidade de planejar o seu serviço com base em quantos cadeirantes 
poderão atender a cada mês e ano, o que se pode denominar "capacidade do serviço".  
 
A capacidade do serviço abrange: 
• A quantidade de cadeirantes que receberão uma cadeira de rodas pela primeira vez; 
• A quantidade de cadeirantes que receberão acompanhamento. 
 
A capacidade de serviço está diretamente ligada ao: 
• Número de funcionários disponíveis para o fornecimento de serviços de cadeiras de rodas; 
• Tempo do pessoal disponível para o fornecimento de serviços de cadeiras de rodas; 
• Número de cadeiras de rodas que o serviço consegue obter – o que, por sua vez, com 

frequência depende está diretamente ligado ao orçamento.  
 
Cálculo do tempo do pessoal 
 
Para estimar a capacidade do serviço, os gerentes devem calcular o tempo que o pessoal 
dedicará ao fornecimento de serviços de cadeiras de rodas. Para tanto, os gerentes necessitam 
saber: 
• A quantidade de semanas de trabalho disponíveis em cada ano (deduzindo-se os feriados e 

períodos de férias); 
• A parcela do tempo que o pessoal dedicará ao fornecimento de serviços de cadeiras de rodas 

(e não a outras responsabilidades, funções ou atividades). 
 
Os gerentes também devem considerar quanto tempo o pessoal gasta nas diferentes etapas do 
fornecimento de serviços de cadeiras de rodas. Há vários fatores envolvidos. Por exemplo, o grau 
de experiência do pessoal do serviço; a necessidade de modificar ou não a cadeira de rodas 
fornecida. Contudo, como referência, uma equipe experiente (clínica e técnica) pode ter a 
capacidade de fornecer: 
• uma cadeira de rodas nova a dois clientes de nível básico por dia; ou  
• uma cadeira de rodas nova a dois clientes de nível intermediário por dia. 
 
  
                                                
1 Diretrizes da OMS: Potenciais candidatos para capacitação para desempenhar essas diferentes funções: Profissionais 
ou voluntários de RBC, os funcionários atuais do serviço que ainda não receberam capacitação, enfermeiras 
qualificadas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, protesistas, ortesistas, médicos e outros profissionais de 
reabilitação de saúde, cadeirantes interessados em trabalhar com outros cadeirantes como parte da equipe de serviço. 
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O quadro abaixo contém um exemplo de capacidade de serviço estimada com base numa equipe 
de duas pessoas que trabalham juntas. Um membro da equipe desempenha uma função clínica, a 
outra desempenha uma função técnica, e ambos oferecem capacitação para os cadeirantes. A 
equipe trabalha 5 dias/semana, 42 semanas por ano. Havendo cadeiras de rodas e materiais 
suficientes, a equipe pode fornecer: 
• um serviço de cadeiras de rodas de nível básico para uma quantidade estimada de 357 

cadeirantes por ano; ou 
• um serviço de cadeiras de rodas de nível intermediário para uma quantidade estimada de 179 

cadeirantes por ano. 
 
 Serviço básico  Serviço 

intermediário 

Planejamento da semana de trabalho    

Número de dias de trabalho por semana 5  5 

Número de semanas de trabalho por ano (deduzindo-se os 
feriados e períodos de férias) 

42  42 

Estimativa da capacidade de serviço    

Número de utilizadores do serviço por dia 2  1 

Número de utilizadores do serviço por semana 10  5 

Número de utilizadores do serviço por ano 420  210 

Contingência de 15% (para eventos inesperados) -63  -32 

Número estimado de utilizadores por ano 357  179 
 
 
 
 
 
 
 
 

A função do gerente é a de criar ou desenvolver uma equipe de fornecimento de serviços de 
cadeiras de rodas  

• Identifique funcionários atuais ou novos para desempenhar as diferentes funções do serviço 
de cadeiras de rodas. 

• Organize uma capacitação para o pessoal que ainda não tem as capacidades necessárias. 

• Defina o tempo que o pessoal tem disponível para dedicar ao fornecimento de serviços de 
cadeiras de rodas, com base numa estimativa realista das suas outras responsabilidades, 
funções ou atividades.  

• Estime a capacidade anual de serviço – e comunique à equipe. 

• Dê apoio ao pessoal no desempenho das suas funções de fornecimento de serviços de 
cadeiras de rodas. Por exemplo: 

o Envolva o pessoal no planejamento do serviço;  

o Crie uma ferramenta de planejamento semanal/mensal – com consultas e outras 
atividades; 

o Faça reuniões semanais para verificar o progresso, destacar os sucessos e resolver 
dificuldades. 
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B.5 Custo de um serviço de cadeiras de rodas 
 
Uma função importante do gerente é identificar o custo do fornecimento de serviços de cadeiras 
de rodas.  O quadro abaixo mostra algumas das rubricas mais importantes do orçamento 
associadas à criação e administração de um serviço de cadeiras de rodas. Os custos efetivos 
variam de acordo com o contexto.  
 
Rubrica orçamental Feedback 
Custos iniciais  
Concepção dos produtos  
Compra de uma variedade de 
produtos  
Ferramentas  
Equipamento  
Prédio/instalações  Pode incluir prédio/reforma/modernização. 
Estoque de materiais  
Custos operacionais  

Cadeiras de rodas 
Estoque de cadeiras de rodas – com base na estimativa de 
capacidade de serviço e das necessidades previstas para os 
clientes cadeirantes. 

Peças sobressalentes É muito recomendável manter um estoque das peças 
sobressalentes geralmente necessárias.  

Materiais 
No nível básico, alguns materiais são necessários para 
modificações. No nível intermediário, são necessários mais 
materiais. 

Frete (transporte de produtos) Transporte e impostos para cadeiras de rodas importadas. 
Transporte de cadeiras de rodas para centros satélites. 

Pessoal 
 

Administração  

O guia de orçamentação abrange uma ampla variedade de 
possíveis funcionários. Não se espera que todos os serviços tenham 
todos esses funcionários.  
As marcas (veja a planilha) indicam atividades relacionadas com as 
etapas de serviço. Um funcionário pode ser responsável pela 
realização de mais de uma atividade.  

Pessoal clínico 

Pessoal técnico 
Capacitador/capacitador de 
pares 
Administrador 

Transporte local 
Custos de transporte local 
de funcionários 

Por exemplo, acompanhamento, serviços em campo; redes de 
encaminhamento para capacitação.  

Transporte local de clientes Deslocamento até o serviço para consultas.  

Acomodações para clientes custo de acomodações para clientes que precisam passar a noite 
(caso seja coberto/apoiado pelo serviço).  

Materiais impressos Formulários, listas de verificação e informações para o cadeirante. 
Materiais consumíveis Cola, linha, tinta, etc. 

Reposição de ferramentas Ferramentas desgastam-se – e, portanto, é necessário orçamentar 
recursos para a reposição. 

Custos administrativos 
Considere eletricidade, água, aluguel – para as diferentes áreas do 
serviço (clínica, técnica, de armazenamento, de capacitação de 
cadeirantes, de escritórios).  

Capacitação do pessoal Considere eventuais custos de capacitação do pessoal do serviço 
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Capacitação de parceiros/redes de 
encaminhamento 

Considere eventuais atividades de capacitação/sensibilização para 
parceiros ou organizações encaminhadoras. 

Angariação de recursos 
O custo de eventuais atividades de angariação de recursos também 
deve ser orçamentado. 

Monitoramento e avaliação 

Custos associados a monitoramento e avaliação – por exemplo, 
visitas aos utilizadores do serviço para obter feedback. Os custos 
podem incluir deslocamentos ou pessoal adicional para realizar o 
monitoramento e a avaliação.  

Soluções econômicas 
 
Os gerentes que trabalham em áreas com menos recursos devem identificar formas de reduzir os 
custos. Algumas formas de reduzir os custos: 
 
Serviços integrados 
 
• Um serviço integrado, que efetivamente partilhe as mesmas instalações, pode oferecer 

oportunidades significativas de divisão de custos em comparação com a criação de serviços 
separados.  

 
Divisão de custos com outras organizações 
 
Um serviço pode formar parcerias com outras organizações para dividir custos. Por exemplo: 
• Algumas organizações internacionais de doadores/desenvolvimento podem ter interesse em 

dividir o custo das cadeiras de rodas. A vantagem para o centro de serviço é que os produtos 
ficam mais acessíveis. A vantagem para a organização internacional é que os seus recursos 
têm um impacto maior e ajudam o centro de serviço a demonstrar a sua capacidade de 
alcançar a sustentabilidade financeira.  

• As organizações comunitárias locais podem estar dispostas a formar uma parceria com o 
serviço para fornecer mais serviços locais. A parceira comunitária pode ter a capacidade de 
oferecer instalações e alguns funcionários para realizar algumas das etapas do fornecimento 
de serviços de cadeiras de rodas (por exemplo, acompanhamento e capacitação de 
cadeirantes). A vantagem para os cadeirantes é que isso reduziria deslocamentos e custos. A 
vantagem para o centro de serviço é que os serviços poderiam expandir-se para dentro da 
comunidade.  

 
Potenciais fontes de financiamento 
 
Mais informações sobre como obter financiamentos para os custos de criação e administração de 
um serviço de cadeiras de rodas estão apresentadas em C.4: Planejamento da sustentabilidade 
financeira. 
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Seção C: Administração de um serviço de cadeiras de rodas 
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C.1 Como saber se o seu serviço funciona? 
 

Monitoramento e avaliação ajudam o gerente a ver o que está (ou não está) acontecendo como 
resultado das atividades da sua equipe. Também ajudam o gerente e a sua equipe a aprender o 
que está e o que não está funcionando, assim como compreender o que os utilizadores do serviço 
e as partes interessadas acham. 

 

O que é monitoramento e avaliação? 
 

 Monitoramento Avaliação 

Quando são 
realizados? 

• Continuamente 
• Integrados nas atividades diárias do 

serviço 

 

• Nas fases principais do serviço – por 
exemplo, durante uma avaliação 
anual. (embora algumas informações 
possam ser obtidas continuamente) 

O que se 
mede? 

• Atividades do serviço 
• Cadeiras de rodas e suportes 

adicionais utilizados  
• Quantidade e população de pessoas 

beneficiadas 

• Impacto em indivíduos e 
comunidades  

• Sustentabilidade  

 

Que fontes 
de 
informações 
são 
utilizadas? 

• Bancos de dados de utilizadores do 
serviço 

• Notas do serviço 
• Dados do serviço 
• Feedback dos utilizadores 
• Relatórios financeiros 
• Análise do tempo do pessoal 

• Levantamentos 
• Questionários 
• Discussões em grupo 
• Visitas em casa 
• Observação do serviço na prática 
• Análise das contas 

 
 
Serviços eficientes e eficazes 

 
 

Como o monitoramento e a avaliação são úteis para os gerentes e outros indivíduos envolvidos no 
serviço? 

• Oferece informações importantes para melhorar a qualidade do fornecimento de serviços 
• Oferece informações para orientar a compra de produtos  
• Ajuda a conter os custos, aumentando a eficiência, e a justificar o financiamento atual e 

proposto 
• Permite que os serviços demonstrem, com evidências, a eficácia do serviço aos 

financiadores – inclusive o governo e ONG doadoras 
• Ajuda a identificar e quantificar as necessidades não atendidas 
• Ajuda a distribuir recursos corretamente 
• Aumenta a sensibilização quanto aos benefícios do serviço 
• Desenvolve parcerias mais sólidas com os beneficiários do serviço. 
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Ao planejar o monitoramento e a avaliação de um serviço, é recomendável criar um modelo com 
três etapas. Detalhes adicionais encontram-se no quadro 3.5 das Diretrizes para Cadeiras de 
Rodas. 
 

1. Planejamento da área a ser 
monitorada 

2. Definição de metas de 
desempenho 

3. Identificação de formas de 
obtenção de informações 

  
 

 
Ao analisar as informações e os dados recolhidos, que há duas considerações importantes. 
 

 

• Quando uma atividade não está indo bem, trabalhe 
junto com os utilizadores do serviço, o pessoal do 
serviço e outras partes interessadas para identificar 
a raiz do problema. 

 

 
 

• Quando um atividade está indo bem e as metas 
são alcançadas, identifique formas de partilhar e 
comemorar o sucesso para motivar a equipe do 
serviço e outras partes interessadas. 

 

 
 
 
Importância do feedback dos cadeirantes 
A avaliação permite que o serviço reflita sobre o que funciona e o que necessita mudar. Também 
permite que o serviço considere se está a cumprir o objetivo geral. 

O objetivo da avaliação, segundo as Diretrizes para Cadeiras de Rodas, é: 
• Promover a mobilidade pessoal com a maior independência possível; 
• Melhorar a qualidade de vida mediante a ampliação do acesso a cadeiras de rodas; 
• Aumentar a inclusão e a participação. 

Há vários critérios que podem ser utilizados para avaliar um serviço. Entre estes: 
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• Os cadeirantes atendidos e a intervenção recebida;  
• Custo do serviço, inclusive o custo dos produtos e do fornecimento de serviços;  
• Pessoal (quantidade de funcionários e as suas funções e competências); 
• Instalações e equipamentos disponíveis para o serviço; 
• A qualidade do fornecimento de serviços (as Diretrizes para Cadeiras de Rodas contêm 

recomendações de boas práticas na seção 3.3); 
• O impacto do serviço nos cadeirantes e as suas famílias. 

 
É muito importante envolver cadeirantes na avaliação de 
serviços de cadeiras de rodas. Ao planejar o feedback dos 
cadeirantes, há algumas considerações importantes.  
• Transporte e tempo são dois dos custos mais 

significativos. É possível que os cadeirantes que oferecem 
feedback precisem de apoio com os respectivos custos de 
deslocamento ou tempo.  

• O feedback pode ser obtido rotineiramente de cada 
utilizador do serviço ou de forma aleatória a cada mês ou 
ano. 

• O serviço só tem a beneficiar-se quando os seus 
utilizadores sentem-se à vontade para oferecer um 
feedback aberto e franco. Pode ser útil encarregar uma 
pessoa que não faça parte diretamente do serviço para 
realizar as entrevistas. 

 

 
 
Um exemplo dos benefícios da avaliação do serviço na Etiópia:  
Dois representantes em campo entrevistaram 140 cadeirantes de sete centros de serviço no país. Ambos os 
representantes tinham uma deficiência de mobilidade, e constatou-se que isso foi muito vantajoso para o 
seu trabalho. 
Os próprios representantes em campo ficaram bem informados sobre as dificuldades enfrentadas pelos 
cadeirantes no seu país. O processo os capacitou como ativistas em prol das necessidades e dos direitos 
dos cadeirantes. Os utilizadores do serviço tiveram benefícios emocionais e psicológicos ao serem 
entrevistados por alguém que lhes dava um exemplo positivo.  
Após as entrevistas de avaliação, formou-se uma rede informal que reforçou o relacionamento entre os 
fornecedores de serviços e os cadeirantes. Além disso, por meio da avaliação, foram identificados alguns 
casos de cadeirantes que não tinham recebido uma cadeira de rodas adequada às suas necessidades. Isso 
ajudou a identificar a necessidade de capacitação no serviço, e o serviço pôde tomar medidas.  
 
Importância dos dados iniciais ao avaliar o impacto 
 
Para examinar o impacto do serviço nas pessoas que recebem uma cadeira de rodas, é 
importante registrar a situação de um indivíduo antes de qualquer intervenção, ou seja, antes do 
início da avaliação.  
 
Possíveis oportunidades para a obtenção de dados iniciais: 
• quando se faz o encaminhamento – pelo pessoal de um centro de encaminhamento ou clínica; 
• entre o encaminhamento e a avaliação – numa visita em casa ou por telefone; 
• no momento da avaliação – antes de iniciar a avaliação. 
 
Para obter mais informações, consulte a pasta de recursos adicionais no DVD/Pendrive. 
 
Ao realizar as entrevistas para obter informações dos utilizadores do serviço, é importante 
preparar a(s) pessoa(s) que fará(ão) as entrevistas, para que se possa obter uma resposta clara e 
completa para cada pergunta. Isso é importante para a validade dos dados. 
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Conselhos de técnica de entrevista 

Preparação 
• Antes da entrevista, pratique o que dirá. Não diga mais do que o necessário.  
Técnica 
• Leia as perguntas exatamente como estão formuladas. 
• Não sugira respostas ao entrevistado, nem que seja de forma sutil. 
• Seja neutro caso precise explicar alguma coisa. 
• Registre as respostas corretamente. 
Respeite a pessoa 
• Não continue se a pessoa não concordar em ser entrevistada de livre e espontânea vontade. 
• Ajude a pessoa a relaxar. 
• Não demonstre choque, satisfação ou insatisfação com nada que a pessoa diga. 
• Trate as respostas da pessoa com sigilo. 
 
O estabelecimento de um bom sistema de dados iniciais dos utilizadores aumenta a qualidade do 
fornecimento de serviços de cadeiras de rodas, o que, por sua vez, reflete o impacto do serviço na 
qualidade de vida do utilizador.  
 
Isso pode ser feito: 
• como parte rotineira do acompanhamento; 
• como uma atividade distinta. 
 
Avaliação do impacto em crianças 
 
Quando possível, é importante dar "voz" às crianças e obter o seu feedback sobre o impacto das 
suas cadeiras de rodas e do serviço. Um exemplo é a utilização do dado de sentimentos.xi 
Primeiro, categorizam-se os diferentes sentimentos com a criança. Em seguida, pode-se pedir-lhe 
que complete afirmações como "Sinto-me feliz quando…" ou "Sinto-me triste quando…". 
 

 
    

 
  

Zangado Triste Magoado Envergonhado Animado Feliz 
 
 
Registro e processamento de dados 
 
O monitoramento e a avaliação envolvem registro, obtenção, armazenamento e processamento 
de informações (dados). O registro eficiente de dados pode economizar tempo e dinheiro. O ideal 
é introduzir os dados diretamente na base de dados, que é criada para processar os resultados e 
elaborar a maioria dos relatórios do serviço. Os computadores tablets portáteis podem ser muito 
úteis, pois permitem registrar dados tanto no centro como em visitas em campo. A tecnologia de 
telefonia móvel avança com rapidez e também pode oferecer um método para introduzir, enviar e 
receber dados. 
 
Elaboração de um plano de serviço 
 
Um plano anual de serviço, que é monitorado durante todo o ano, pode ajudar a assegurar um 
serviço eficiente e eficaz. Não se esqueça de motivar, engajar e incentivar o pessoal do serviço e 
de envolvê-los na elaboração do plano e das metas. O plano de serviço pode incluir uma 
avaliação no fim do ano. Um exemplo da estrutura de um plano de serviço encontra-se abaixo.  
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Estrutura de plano de serviço 

Identifique a 
necessidade/dificuldade 
a ser monitorada  

Ação/objetivo para 
resolver a 
necessidade/dificuldade 

Meta Obtenção de dados 

Em comparação com os 
homens, uma quantidade 
muito menor de mulheres 
(20% mulheres, 80% 
homens) utilizou o serviço 
de cadeiras de rodas no 
ano passado. 

Para ampliar a 
identificação e o 
encaminhamento de 
mulheres ao serviço: 

• Converse com as 
fontes de 
encaminhamento, 
inclusive 
representantes de 
aldeias, sobre como 
identificar mulheres, 

• Colabore com a OPD 
nacional para 
identificar mulheres 
que possam servir 
como modelos para 
incentivar as 
mulheres a procurar o 
serviço. 

Aumente a 
porcentagem de 
mulheres com acesso 
ao serviço de cadeiras 
de rodas para pelo 
menos 40%. 

Continue a atualizar a 
base de dados de 
cadeirantes para 
identificar quantos 
homens e quantas 
mulheres utilizam o 
serviço. 

 

C.2 Gestão da demanda  
 

Para administrar um serviço, há um equilíbrio importante entre as necessidades dos utilizadores, 
que geram a demanda, e a capacidade do pessoal do serviço para fornecer um serviço adequado.  

 
Geração de demanda 
A necessidade de serviços pode ser estimada calculando-se 1% da população da área onde o 
serviço atua. Contudo, quando as pessoas não sabem sobre o serviço e os seus benefícios ou 
não têm acesso ao serviço, a demanda pode ser baixa a despeito da necessidade. 

 
 
Quando a demanda por serviços é baixa, o custo por utilizador 
aumenta, o que ameaça a sustentabilidade financeira do 
serviço. 
 

 

 
 
A função do gerente é a de identificar a raiz da baixa quantidade de encaminhamentos. Entre as 
possibilidades destacam-se: 
• O serviço não identificou as fontes de encaminhamento mais adequadas. 



Manual de Referência do WSTP para Gerentes – Página 46 

• As pessoas que precisam de uma cadeira de rodas não utilizam as fontes de 
encaminhamento. 

• A capacitação da rede de encaminhamento não conseguiu estabelecer os benefícios e a 
importância de um serviço de cadeiras de rodas. 

• Os cadeirantes não conseguem utilizar o serviço – por ser longe demais de onde vivem, por 
não haver transportes disponíveis, etc. 

 
Após a identificação da causa da falta de encaminhamentos, o gerente e a sua equipe podem 
trabalhar para gerar demanda.  
 
Gestão da demanda 
 
Se a quantidade de pessoas encaminhadas a um serviço 
ultrapassa a capacidade do pessoal, há três resultados 
prováveis: 
• O pessoal dedica menos tempo que o necessário para 

cada pessoa – e a qualidade do serviço piora; 
• O tempo que os cadeirantes têm de esperar por uma 

consulta aumenta; ou 
• Alguns cadeirantes são rejeitados.  
Em cada caso, a situação é desmoralizante tanto para os 
utilizadores do serviço como o pessoal do serviço. 

 

 

 
Portanto, é muito útil fazer uma gestão cuidadosa da demanda. Os gerentes devem trabalhar 
inicialmente com menos fontes de encaminhamento, a começar pelas fontes mais próximas. Isso 
tem a vantagem de facilitar o acompanhamento na fase inicial do serviço. Os meios de 
comunicação em massa e telefones gratuitos nacionais tendem a gerar demanda em massa de 
longas distâncias. Sem uma rede de serviço, seria difícil atender e oneroso para os utilizadores do 
serviço e os fornecedores de serviços. 
 
Criação e gestão de listas de espera 
Quando a demanda por um serviço é alta; crie uma lista de espera. Vale a pena investir tempo na 
criação de um sistema com uma base de dados para registrar essas informações. Isso permite 
que o gerente e o pessoal do serviço consultem as informações com eficiência e facilita o 
processamento de estatísticas do serviço. Após uma pessoa utilizar o serviço, poderão ser 
acrescentadas informações adicionais, como data da avaliação, data da adaptação, visita de 
acompanhamento. 

 

Triagem de encaminhamentos e listas de espera 
À medida que aumenta a quantidade de pessoas na lista de 
espera, algumas organizações fazem uma triagem e priorizam os 
encaminhamentos. Prioridade deve ser dada aos seguintes 
grupos de pessoas: 
• Crianças – em virtude da importância do encaminhamento 

precoce e do maior risco de desenvolver desvios de postura 
durante surtos de crescimento; 

• Cadeirantes em risco de desenvolver uma úlcera por 
pressão – pois esse é um problema que causa risco de vida; 

• Cadeirantes com um problema progressivo – em virtude da 
urgência da sua posição; 

• Pessoas com dores causadas pela falta de uma cadeira de 
rodas ou uma cadeira de rodas mal adaptada. 
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Alguns campos essenciais na base de dados a considerar para facilitar a triagem e o 
planejamento de consultas: 

• idade; 
• tipo de deficiência;  
• motivo do encaminhamento;  
• localização geográfica. 

 
Capacidade de serviço 
É importante controlar as expectativas do que um serviço pode oferecer – em termos de 
quantidade de cadeirantes que podem ser atendidos e do nível de fornecimento de serviços.  

Embora haja necessidade de serviços intermediários e avançados, nem todo serviço tem a 
capacidade de atender nesses níveis. Contudo, o pessoal do serviço encontrará utilizadores com 
necessidades além dos seus conhecimentos, capacidades e disponibilidade de produtos. Os 
gerentes devem ter uma estratégia para lidar com essa situação. Os gerentes podem: 

• Assegurar a clareza das informações sobre o serviço (o que o serviço pode fazer) nos 
panfletos/livretos. 

• Entrar em contato com outros fornecedores de serviços para explorar a possibilidade de 
encaminhamento ou colaboração nos casos de pessoas com necessidades que ultrapassem a 
capacidade do seu serviço. 

• Documentar as necessidades que não podem ser atendidas e planejar a ampliação da 
capacidade do pessoal e da disponibilidade de produtos. 

 

A importância do encaminhamento precoce de crianças 
Muitas crianças que precisam de cadeiras de rodas também podem precisar de suporte postural 
adicional. Isso significa que muitas crianças precisam de um serviço de nível intermediário. É 
muito importante que todas as crianças sejam encaminhadas a serviços o mais cedo possível 
para prevenir ou retardar os problemas de postura. 

As necessidades específicas das crianças e os benefícios do encaminhamento precoce são 
discutidos na sessão sobre Crianças no pacote de capacitação WSTPi. O encaminhamento 
precoce é importante para crianças pelos seguintes motivos:  

• Crianças com dificuldade para sentar-se eretas podem desenvolver problemas posturais se 
não tiverem suporte. Se a criança for encaminhada com atraso, alguns problemas posturais 
poderão tornar-se permanentes. Isso pode criar dificuldades para a criança sentar-se 
confortavelmente, até mesmo com suporte. 

• Sem a experiência de sentar-se e ter mobilidade, o desenvolvimento da criança pode ser 
retardado  

• Para crianças com alguma capacidade para andar, a cadeira de rodas pode facilitar a sua vida 
diária e dar-lhes a oportunidade de fazer mais coisas num dia. 

 
Infelizmente, às vezes as crianças não são encaminhadas a um serviço de cadeiras de rodas tão 
cedo quanto deveriam. Os pais talvez sintam esperança de que a criança fique curada e volte a 
andar Alguns pais preocupam-se com o custo de uma cadeira de rodas ou não sabem do serviço. 
Em alguns casos, os pais podem achar que a cadeira de rodas impedirá a criança de andar.  
 
É importante que toda a equipe do serviço esteja clara sobre por que o encaminhamento precoce 
é importante. O pessoal também pode tranquilizar os pais e as fontes de encaminhamento acerca 
da cadeira de rodas, pois é improvável que impeça a criança de andar quando essa é uma 
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possibilidade. A experiência da mobilidade por meio de uma cadeira de rodas quando a criança 
está aprendendo a andar beneficiará o seu desenvolvimento de várias formas. 
 

Diretrizes para o encaminhamento de crianças 

Encaminhe crianças que: 

 tenham dificuldade para sentar-se eretas ou não consigam levantar-se com 1 ano de idade ou 
que não andem sozinhas com 2 de idade; ou 

 tenham deficiências físicas significativas ou estejam atrasadas em relação aos marcos de 
desenvolvimento.  

 
 
 
 
Exemplo de sucesso: encaminhamento precoce por pais no México (para atividade em grupo) 

Este é um exemplo de como um grupo de centros de reabilitação para crianças no México 
desenvolveu uma rede eficaz de encaminhamento precoce.  

Embora tivessem médicos neonatais e pediatras como os alvos principais das suas atividades de 
sensibilização, os centros de reabilitação também realizavam uma grande campanha anual de 
angariação de recursos na comunidade em geral, utilizando os meios de comunicação em massa, 
como rádio e televisão. Isso resultou em muitos encaminhamentos por pessoas que ouviram falar 
do serviço e muitos pais que auto-encaminham os seus filhos. 

Nessas campanhas de sensibilização, a mensagem era clara: a importância de encaminhar 
crianças para reabilitação ao nascerem. Também apresentaram uma visão potente de sucesso, 
com muitas histórias positivas relacionadas com a integração e as realizações das crianças com 
quem trabalham. Num período de 15 anos, os centros de reabilitação têm observado uma 
mudança cultural, com pediatras e famílias que agora ativamente fazem encaminhamentos 
precoces. 

O resultado: Um terço de todos os encaminhamentos são de crianças com até três anos de idade. 

 

Como os gerentes podem incentivar encaminhamentos precoces com sucesso 

• Mensagem clara sobre os alvos  
• Objetivo claro para o que se quer realizar 
• Uma abordagem diferente para profissionais e pais 
• Partilhar histórias de sucesso para incentivar pais e profissionais a encaminhar 
• Sensibilização constante durante vários anos. 

 
 
Administração de um serviço eficiente e eficaz 
Análise da eficiência e eficácia do serviço 
Após o início das operações do serviço, é recomendável analisar cada etapa de serviço e 
observar quanto tempo requer. Para aumentar a eficiência das etapas de serviço, é importante: 
• incentivar um bom trabalho em equipe; 
• planejar o que se pode preparar com antecedência para cada etapa de serviço. 
 
O quadro abaixo oferece algumas sugestões para aumentar a eficiência do serviço. 
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Diferentes formas de aumentar a eficiência do serviço – para cada etapa do fornecimento 
de serviços de cadeiras de rodas 

Encaminhamento  • Defina metas e objetivos claros para o nível de demanda que o serviço 
deseja atender. 

• Mensagem clara sobre quem o serviço atende.  
• Identifique uma variedade de organizações e profissões de 

encaminhamento para campanhas de sensibilização. 
• Monitore atentamente os volumes de encaminhamentos. 
• Partilhe histórias de sucesso com o pessoal do serviço e a rede de 

encaminhamento uma vez que os encaminhamentos aumentem. 

Avaliação  
 

• Planeje o nível adequado de capacitação para o pessoal do serviço. 
• Desenvolva a capacidade dos parceiros comunitários para fornecer 

serviços de nível básico e encaminhar cadeirantes de nível intermediário. 
• Verifique se todos os equipamentos estão instalados para a realização de 

avaliações. 

Prescrição  
 

• Crie sistemas eficazes de controle de estoques. 
• Quando os produtos têm ajustabilidade limitada, as modificações devem 

ser prescritas de forma a adaptar o produto ao corpo do cadeirante. 
• Oriente o pessoal a discutir soluções de prescrição com o cadeirante e, se 

possível, mostrar-lhe as opções de produtos. Isso evitará a rejeição de 
soluções pelo cadeirante. 

• Desenvolva a capacidade dos parceiros comunitários para fornecer 
serviços de nível básico e encaminhar cadeirantes de nível intermediário. 

Financiamento e 
encomenda 

• Clareza na documentação de informações e nos registros. 
• Crie sistemas eficazes de controle de estoques. 

Preparação dos 
produtos 

• Adquira produtos com o máximo possível de ajustabilidade. 
• Adquira produtos que possam ser facilmente modificados.  
• Fabrique com antecedência dispositivos de suporte postural e/ou adquira 

produtos com dispositivos de suporte postural. 
• Adquira as ferramentas necessárias para fazer ajustes rápidos nos 

produtos. 
• Adquira os materiais necessários para a fabricação e modificação de 

almofadas e DSP. 
• Crie sistemas eficazes de controle de estoques. 
• Prepare um pequeno estoque de cadeiras de rodas em diferentes 

tamanhos. 
• Desenvolva a capacidade dos parceiros comunitários para fornecer 

serviços de nível básico e encaminhar cadeirantes de nível intermediário. 

Adaptação • Equipes clínicas e técnicas trabalham juntas durante a adaptação. 
• Prepare com antecedência amostras de opções de configuração de 

produtos. 
• Adquira produtos com o máximo possível de ajustabilidade. 
• Adquira as ferramentas necessárias para fazer ajustes rápidos nos 

produtos. 
• Adquira produtos que possam ser facilmente modificados. 
• Desenvolva a capacidade dos parceiros comunitários para fornecer 

serviços de nível básico e encaminhar cadeirantes de nível intermediário. 

Capacitação do 
cadeirante 

• Designe uma pessoa específica para a capacitação de cadeirantes, como, 
por exemplo, um capacitador de pares.  

• Identifique uma instalação para a capacitação de cadeirantes próximo às 
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áreas clínica e técnica. 
• Desenvolva a capacidade dos parceiros comunitários para fornecer 

serviços de nível básico e encaminhar cadeirantes de nível intermediário. 

Acompanhamento • Desenvolva a capacidade de parceiros comunitários para fazer o 
acompanhamento de clientes na comunidade, com consultas ao serviço 
quando há algum problema que não possa ser resolvido no nível 
comunitário.  

Geral • Faça reuniões regularmente com a equipe para elaborar planos de 
trabalho compartilhados. 

• Agendamento claro de trabalhos conjuntos. 
• Clareza na documentação de informações e nos registros. 
• Desenvolva a capacidade dos parceiros comunitários para fornecer 

serviços de nível básico e encaminhar cadeirantes de nível intermediário. 
 
Transição de um serviço exclusivamente básico para um serviço básico e intermediário 
 
Muitos serviços de cadeiras de rodas começam por oferecer apenas o fornecimento de serviços 
de cadeiras de rodas de nível básico. É um bom começo, pois o serviço pode concentrar-se no 
desenvolvimento de sistemas associados às oito etapas de fornecimento, e o pessoal pode 
ganhar experiência. 
 
Contudo, como observado acima, muitos serviços de cadeiras de rodas encontram a demanda 
pelo fornecimento de serviços de cadeiras de rodas de nível intermediário. Isso não é de se 
surpreender, pois estima-se que 35% das necessidades dos cadeirantes são de nível básico e 
65%, de nível intermediário ou avançado.  
 
Portanto, o gerente do serviço provavelmente terá de começar a planejar o atendimento às 
necessidades de nível intermediário no seu serviço. Como mencionado anteriormente, os serviços 
de nível intermediário requerem: 
• pessoal com capacitação adequada; 
• mais instalações, equipamentos e materiais.  
 
Algumas possíveis estratégias para a consideração dos gerentes ao fazer a transição de serviços 
básicos para intermediários: 
• Trabalhar com o pessoal para identificar como poderiam oferecer serviços intermediários. 

Considerar as instalações e os equipamentos adicionais necessários e o modelo de serviço a 
ser utilizado.  

• Verificar se o pessoal dos serviços de nível básico teria a capacidade para fornecer serviços 
de nível intermediário com mais capacitação. Caso sim – primeiro identificar e capacitar 
substitutos para os serviços de nível básico e, em seguida, capacitar o pessoal identificado 
para o nível intermediário. 

• Considerar se é possível colaborar com outras organizações – caso o seu serviço não possa 
identificar funcionários ou não tenha recursos para contratar mais funcionários.   
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C.3 Planejamento do acompanhamento 
 
O acompanhamento é a oitava etapa do fornecimento de cadeiras de rodas. Todos os cadeirantes 
se beneficiam. É importante que o serviço tenha um plano para realizar o acompanhamento. 
Durante o acompanhamento, os serviços também se beneficiam da oportunidade de aprender 
sobre o impacto do serviço no cadeirante, nos seus familiares e na comunidade. 
 

8. 
Acompanhamento, 
manutenção e 
reparos 

O acompanhamento oferece a oportunidade de verificar o ajuste 
da cadeira de rodas e oferecer mais capacitação e apoio. A 
frequência depende das necessidades do cadeirante e dos 
outros serviços disponíveis. O serviço também pode oferecer 
manutenção e reparos para lidar com problemas técnicos que 
não possam ser facilmente resolvidos na comunidade.  

 

 
Importância do acompanhamento 

Alguns exemplos da importância do acompanhamento 

Duli: é uma mulher de 21 anos que vive com a sua família. Durante o acompanhamento, a equipe 
descobriu que ela não conseguia sair de casa porque a sua cadeira de rodas estava com os 
pneus furados. A cadeira de rodas havia sido abandonada debaixo da sua casa. Os furos foram 
reparados e a família recebeu conselhos.  Duli passou a conseguir sair de casa novamente. A 
família não valorizava o acompanhamento até observar os benefícios. A equipe do serviço decidiu 
colar adesivos com o telefone de contato do serviço em todas as cadeiras de rodas para reduzir o 
problema no futuro. 

Maria: recebeu uma cadeira de rodas adequada nove meses depois de sofrer uma lesão medular. 
Durante o acompanhamento, ela não se sentia confortável e sofria espasmos, que ela atribuía à 
cadeira de rodas. Descobriu-se que havia uma infestação de insetos no estofamento da cadeira 
de rodas, que a estavam picando. Isso poderia ter causado graves complicações de saúde e o 
abandono do produto. Contudo, o problema foi identificado e resolvido, e Maria agora está 
saudável e feliz com a sua cadeira de rodas.  

Anton: era conhecido na sua comunidade pela sua destreza como jogador de rugby, até sofrer um 
acidente no jogo, que causou uma lesão medular. Ele recebeu uma cadeira de rodas adequada e 
capacitação, mas descobriu-se, durante o acompanhamento, que ele não saía de casa. Um 
capacitador fazia parte da equipe de acompanhamento e conversou com Anton, descobrindo que 
ele havia perdido a confiança e não queria ver os amigos. Ele se sentia totalmente isolado, só e 
envergonhado por "ser deficiente". O capacitador voltou no dia seguinte para sair com ele pela 
primeira vez. Desde esse dia, Anton retomou a sua vida. 

Gihan: é um menino de três anos que vive com os seus pais e irmão. No acompanhamento, 
constatou-se que o seu assento de suporte estava coberto de comida e não recebia manutenção. 
Os seus pais disseram que Gihan tinha dificuldades para sentar-se ereto e não se sentia 
confortável na cadeira. Eles tinham perdido a confiança no produto e não gostavam dele. Foi 
marcada uma reavaliação para Gihan com uma equipe com capacitação de nível intermediário. 
Foram feitas modificações na cadeira de rodas, e Gihan passou a sentar-se ereto, a olhar ao seu 
redor e a explorar o seu ambiente. Gihan e os seus pais ficaram muito felizes e prestaram atenção 
às instruções sobre como cuidar da cadeira de rodas de Gihan e fazer manutenção. 

 
 

Benefícios do acompanhamento para o cadeirante e o serviço 

• O pessoal pode confirmar (ou não) se a cadeira de rodas atende às necessidades do 
cadeirante no seu próprio ambiente.  
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• As visitas em casa e na comunidade são uma boa oportunidade para identificar histórias de 
cadeirantes que possam ser utilizadas como feedback para o serviço e para ajudar na 
angariação de recursos. 

• O acompanhamento baseado no centro também pode ser uma oportunidade para identificar 
histórias de cadeirantes que possam ser utilizadas como feedback para o serviço e para 
ajudar na angariação de recursos. 

 
Objetivo do acompanhamento e onde deve ocorrer 
O objetivo do acompanhamento é: 
• obter informações do cadeirante; 
• verificar se a cadeira de rodas está em bom estado; 
• verificar se a cadeira de rodas está bem ajustada. 
 
Ações comuns de acompanhamento 

 

Algumas das ações comuns que decorrem de uma 
visita de acompanhamento: 

• mais conselhos ou capacitação; 
• reajuste da cadeira de rodas; 
• realização de pequenos reparos; 
• encaminhamento do cadeirante para outro 

serviço para receber apoio ou assistência, se 
necessário. 

 
Sempre que possível, as visitas de acompanhamento não devem transformar-se numa nova 
avaliação nem no recondicionamento completo da cadeira. Caso seja necessário realizar uma 
avaliação completa ou trabalhos extensos na cadeira, deve-se marcar uma consulta específica.  

 

Onde deve ser realizado o acompanhamento? 
O acompanhamento pode ser realizado na casa do cadeirante, no centro de serviço de cadeiras 
de rodas centre ou em qualquer outro local conveniente para o cadeirante e o pessoal do serviço. 
 
As vantagens do acompanhamento realizado nos diferentes locais estão relacionadas no quadro 
abaixo. 
 

Vantagens do acompanhamento na casa do 
cadeirante ou na comunidade local 

Vantagens do acompanhamento num centro 
de serviço 

• Mais econômico para o cadeirante e a sua 
família. 

• O pessoal obtém mais informações sobre 
os obstáculos à participação e inclusão que 
as pessoas enfrentam nas suas residências 
e comunidades. 

• A observação do pessoal em ação pode 
aumentar a sensibilização da comunidade 
e, portanto, a quantidade de 
encaminhamentos. 

• Menor custo e utilização mais eficiente do 
tempo do pessoal/serviço. 

• Com todas as instalações da oficina, é 
possível realizar reparos mais complexos. 

• Todos os equipamentos e as instalações já 
estão preparados. 

• Outros colegas disponíveis para oferecer 
outras opiniões. 
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Planejamento do acompanhamento 
Todos os cadeirantes são beneficiados pelo acompanhamento. Contudo, o acompanhamento é 
mais importante para: 

 

 

• Crianças com deficiência; 
• Cadeirantes em risco de desenvolver uma 

úlcera por pressão; 
• Cadeirantes com um problema progressivo; 
• Cadeirantes que precisam de suporte adicional 

nas suas cadeiras de rodas (nível intermediário) 
• Cadeirantes que tiveram dificuldades na 

capacitação de transferência, mobilidade, saúde 
ou manutenção da cadeira de rodas. 

 
 

 
Frequência do acompanhamento 
 
Não há nenhuma regra para quando o acompanhamento deve ocorrer, pois o melhor momento 
depende das necessidades do cadeirante: 
• É recomendável fazer o acompanhamento de cadeirantes intermediários dentro de seis meses 

após o recebimento de uma nova cadeira de rodas para verificar se atende às suas 
necessidades.  

• Para crianças e pessoas com um problema progressivo, o ideal é fazer o acompanhamento 
pelo menos a cada seis meses, pois as necessidades das crianças ou pessoas com um 
problema progressivo podem mudar com rapidez. 

• O ideal é que todos os demais cadeirantes tenham um acompanhamento nos primeiros doze 
meses após receber as suas cadeiras de rodas. 

 

 

Impacto do acompanhamento quando não há parcerias com a comunidade 

Acompanhamento dos cadeirantes 

Novos potenciais cadeirantes 

Total de cadeirantes 

 

 

 

 
 
 
 

Lembre-se: O acompanhamento deve ser integrado ao modelo de serviço durante o planejamento inicial do 
serviço. As parcerias com a comunidade são essenciais para criar a capacidade de acompanhamento. 
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O impacto do acompanhamento na disponibilidade de novas consultas é logo sentido quando um 
serviço não planeja. Os serviços intermediários, em particular, correm o risco de aproximar-se da 
saturação no ano três. 
 
Uma solução para isso é colaborar com organizações baseadas na – e capacitar o respectivo 
pessoal para realizar o acompanhamento o máximo possível. O pessoal baseado na comunidade 
pode conseguir realizar várias das tarefas de acompanhamento mais simples, encaminhando os 
cadeirantes de volta ao serviço de cadeiras de rodas apenas para reavaliações, reparos mais 
complexos ou outros problemas que não consigam resolver.  
 
Há várias vantagens quando essa função é desempenhada por alguém que sirva como um 
exemplo positivo, como, por exemplo, uma pessoa com deficiência de mobilidade.  
 

Criar parcerias com a comunidade e planejar o modelo de serviço  

   

Um parceiro pode apoiar o 
encaminhamento e o 
acompanhamento, assim como 
manutenção e reparos 

Um parceiro também pode 
apoiar a capacitação de 
cadeirantes 

De acordo com a sua 
capacidade, um parceiro 
também pode apoiar algumas 
das responsabilidades mais 
amplas do serviço 

 
Redução dos obstáculos ao acompanhamento 
Não obstante os benefícios para os utilizadores e fornecedores do serviço, a quantidade de 
pessoas que recebem acompanhamento em geral é baixa. Para superar os obstáculos e melhorar 
o serviço, é importante identificar o motivo por que a quantidade é baixa. 

 

Possíveis obstáculos à participação dos cadeirantes no acompanhamento em campo 

• Custos de deslocamento do pessoal do centro de serviço até as comunidades; 
• Tempo de deslocamento do pessoal do centro de serviço até a comunidade; 
• O acompanhamento não é priorizado pelos gerentes do serviço; 
• O acompanhamento não é valorizado pelos utilizadores do serviço até observar os benefícios. 

 

Possíveis obstáculos à participação dos cadeirantes no acompanhamento baseado no centro 

• O custo de deslocamento e a ausência de um ou mais familiares no trabalho é um custo 
financeiro duplo para a família;  

• Os cadeirantes e familiares com frequência não estão cientes dos benefícios do 
acompanhamento após receber uma cadeira de rodas; 

• Dificuldade para encontrar um transporte acessível; 
• Pode haver pressão para concentrar-se em novas consultas no centro de serviço sem deixar 
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tempo para o acompanhamento; 
• Dificuldade para marcar consultas: os cadeirantes podem aparecer quando o pessoal não está 

disponível ou não aparecer quando o pessoal está disponível. 

 
 
Um exemplo de abordagem ao acompanhamento na Indonésia 

Em vez de cobrar diretamente, um programa de fornecimento de cadeiras de rodas na Indonésia cobra 
"taxas de associação" que contribuem para o serviço, o acompanhamento, a manutenção e os custos 
administrativos. Essa taxa de associação dá aos "associados" o direito a um serviço de qualidade e apoio 
contínuo. Há um sistema de taxas "progressivas", no qual o valor pago por um indivíduo é determinado com 
base na sua renda familiar, que é calculada com base nas contas de serviços públicos, documentos de 
contratação do funcionalismo público, auto-declarações e outros indicadores de renda.  

Esse programa de cadeiras de rodas constatou que o sistema de associação é eficaz em vários níveis:  

• Os membros sentem-se habilitados para esperar um serviço e produto de qualidade. 

• Como pagam um valor significativo relativamente ao seu nível de renda (em geral na faixa de US$ 2–
20, podendo chegar a US$ 150), os membros tendem a valorizar as suas cadeiras de rodas e ter 
orgulho de serem os proprietários. 

• Como a associação lhes dá o direito a um acompanhamento gratuito ou descontado durante um período 
de dois anos, aumenta a probabilidade de os associados solicitarem o acompanhamento mais cedo.  

 
 
Possíveis ações para superar os obstáculos ao acompanhamento 

Motive, engaje e incentive os utilizadores do serviço a descobrir os benefícios do 
acompanhamento: 

• Explique os benefícios do acompanhamento durante a capacitação do cadeirante na etapa 
7 do serviço; 

• Partilhe histórias sobre os benefícios do acompanhamento na sala de espera, nos 
websites, em quadros de avisos na comunidade;  

• Sistema de associação para os utilizadores do serviço. 
Motive, engaje e incentive o pessoal do serviço a descobrir os benefícios do acompanhamento: 

• Implemente um esquema piloto de acompanhamento fornecido pelo pessoal do serviço; 
• Reúna estudos de casos sobre os benefícios do acompanhamento. 

Identifique um resultado imediato e mensurável: 
• Defina metas para um esquema piloto de acompanhamento; 
• Recolha e partilhe histórias de sucesso. 

Dê prioridade ao acompanhamento ao distribuir recursos: 
• Utilize histórias de sucesso sobre os benefícios do acompanhamento para apoiar a 

angariação de recursos para cobrir custos específicos relacionados com o 
acompanhamento; 

• Reserve tempo para desenvolver parcerias com a comunidade, além de capacitar e 
orientar o pessoal na comunidade; 

• Tenha acessibilidade a todos os transportes.  
Mantenha o apoio para enfrentar desafios constantes: 

• Monitore os dados do acompanhamento com atenção e identifique as raízes dos 
problemas; 

• Integre o acompanhamento no modelo de serviço, sistemas e procedimentos. 
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Inclusão e participação na comunidade 
 
O acompanhamento é o momento de avaliar o impacto do serviço e verificar se cumpre a visão 
geral: melhorar a qualidade de vida, inclusão e participação na comunidade. 
 
Uma das funções mais amplas de um serviço de cadeiras de rodas é aumentar a acessibilidade. 
Isso pode ter um impacto significativo na inclusão e participação dos cadeirantes na comunidade.  
 
Residências e espaços públicos acessíveis 
 
 
 
 
Um dos principais obstáculos ao retorno à casa 
com frequência é o acesso aos sanitários 

 

 
 
 
Orientações sobre medidas simples que podem 
ser tomadas em casa podem fazer uma enorme 
diferença na qualidade de vida 

 
 

Uma campanha contra obstáculos arquitetônicos na Nicarágua 

Na Nicarágua, uma OPD chamada CADISCA realizou uma 
campanha na capital, Manágua, para destacar o problema da altura 
de guias e degraus. Os membros da OPD (todos cadeirantes) 
construíram 200 rampas e guias rebaixadas (nivelando uma pequena 
extensão da guia com a rua) em apenas três meses, criando acesso 
a áreas públicas. Os associados da CADISCA foram vistos na sua 
comunidade, engajados numa atividade positiva, o que aumentou o 
apoio e instigou empresas locais a patrocinar a construção de mais 
guias rebaixadas e rampas na cidade.  

No início, a CADISCA utilizou o basquete em cadeiras de rodas para 
promover a auto-confiança e aumentar o envolvimento dos associados nas atividades da OPD. As sessões 
de capacitação esportiva também criaram oportunidades para reuniões regulares da OPD, onde foram 
elaborados planos para campanhas de sensibilização. Essas sessões de capacitação foram realizadas num 
parque público, expondo a comunidade às atividades da OPD e aumentado a sensibilização. Em última 
análise, o programa esportivo ajudou a influenciar o sucesso da campanha de acesso por meio da 
sensibilização do público e do apoio a pessoas com deficiência. Isso ajudou a exercer pressão sobre o 
governo para financiar as guias rebaixadas em toda a cidade de Manágua. A remoção de obstáculos físicos 
tem oferecido igualdade de oportunidades para os cadeirantes no acesso a áreas financeiras, educacionais 
e sociais importantes da cidade. 
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O custo da inclusão de recursos de acessibilidade no momento da construção é mínimo – às 
vezes menos de 1% do custo de construção.  
 
O acesso à educação pode ser impedido por algo tão simples como a 
largura de uma passagem e o acesso a sanitários. Ter a capacidade de 
oferecer recursos e informações sobre prédios e passagens acessíveis 
pode habilitar as escolas a ser inclusivas. Há vários recursos para dar 
acessibilidade a prédios.2 
 
Ao oferecer orientações e informações sobre ambientes acessíveis, os 
serviços podem facilitar o acesso a residências, transportes e educação, 
assim como maximizar as oportunidades de inclusão e participação das 
pessoas com deficiência de mobilidade. 
  

 
Transportes acessíveis 
 

O transporte é um obstáculo comum para os cadeirantes. Desafios: 

• convencer os meios de transporte a parar pelo tempo suficiente para transferir e embarcar 
uma cadeira de rodas 

• cobrança de uma taxa adicional pelo transporte de uma cadeira de rodas 

• risco de roubo de peças removíveis, como, por exemplo, as rodas 

• dificuldade de acesso a transportes por causa de entradas e portas. 
 
Há iniciativas de transportes inclusivos em vários países, como a Dial a Ride na África do Sul e o 
sistema de ônibus expressos na Colômbia. Há vários recursos úteis sobre transportes acessíveis 
no mundo inteiro.3 
 
 

                                                
2 Consideração de Projeto para Acessibilidade 2006 – Acessibilidade: Instalações de Saúde 2006; 
Acessibilidade: Escolas 2006. Para obter mais informações sobre acessibilidade, organizações 
internacionais como a CBM e a Handicap International oferecem recursos detalhados. 
3 Recursos úteis com mais informações sobre transportes acessíveis: International Transport Forum (ITF), 
Accessible Multimodal Transport, África do Sul, Access Exchange International Newsletter, Paratransit 
Guide – Guidebook to Transport Issues. 
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C.4 Planejamento da sustentabilidade financeira 
 
O que é sustentabilidade financeira?  
 
Para um serviço de cadeiras de rodas, sustentabilidade financeira significa ter os fundos e 
recursos necessários para realizar as oito etapas do fornecimento de serviços de cadeiras de 
rodas e cumprir as responsabilidades mais amplas do serviço – continuamente. Os gerentes de 
serviços de cadeiras de rodas desempenham uma função essencial na elaboração de um plano 
para dar sustentabilidade financeira ao serviço de cadeiras de rodas.  
 
Exemplo da declaração de sustentabilidade financeira de um serviço 

Um programa sustentável de fornecimento de cadeiras de rodas é aquele que tem a capacidade de fornecer 
cadeiras de rodas adequadas por meio das oito etapas de serviço a uma quantidade constante de 
indivíduos ao longo de um período significativo de tempo.   

Isso requer investimentos contínuos em produtos, na capacitação do pessoal, em espaço e em sistemas de 
monitoramento e avaliação. Um serviço alcança a sustentabilidade financeira quando tem a capacidade 
constante de assegurar os fundos e recursos necessários para viabilizar o investimento contínuo. 

 
Planejamento da sustentabilidade financeira  
O planejamento da sustentabilidade financeira inclui: 
• identificar claramente os fundos e recursos necessários para sustentar o serviço (veja B.5); 
• identificar potenciais fontes de financiamento; 
• identificar potenciais apoios não monetários;  
• elaborar uma estratégia para assegurar financiamentos e doações em espécie. 
 
Identificação de potenciais fontes de financiamento 
 
Os serviços de cadeiras de rodas podem ser financiados de várias formas diferentes, por uma 
série de diferentes fontes de financiamento. Alguns serviços podem ter uma única fonte de 
financiamento (por exemplo, o governo), mas a maioria dos serviços obtêm os fundos e recursos 
necessários de uma variedade de fontes. Cada fonte de financiamento pode contribuir para 
área(s) específica(s) do orçamento ou das necessidades de recursos.   
 
Diferentes fontes de financiamento que os gerentes podem considerar  

Governo 
Estruturas nacionais de seguro 
Doadores e patrocinadores individuais 
Doadores e patrocinadores empresariais 
Contribuições dos cadeirantes ou preço total 

Geração de receitas/empreendimento social 
Grupos comunitários/instituições beneficentes 
Missões diplomáticas 
ONG internacionais e nacionais 

 
Identificação de potenciais apoios não monetários 
 
O apoio não monetário inclui doações em espécie (por exemplo, doações de equipamentos, 
cadeiras de rodas, materiais), apoio de voluntários, disponibilização de instalações. O apoio não 
monetário pode reduzir o valor dos fundos necessários para gerir o serviço.  
 
Alguns serviços de cadeiras de rodas podem receber regularmente doações de cadeiras de rodas. 
Embora isso possa ser muito útil, sempre é importante que o serviço avalie se as cadeiras de 
rodas são adequadas e de boa qualidade. Nem todas as cadeiras de rodas doadas são 
adequadas.  
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Combinação de diferentes fontes de financiamento para sustentar um serviço de 
cadeiras de rodas 
 
O quadro abaixo apresenta exemplos das diferentes fontes de financiamento que um exemplo de 
serviço de cadeiras de rodas identificou e como essas fontes de financiamento contribuem para os 
fundos e recursos necessários para a sustentabilidade financeira da organização. 
 
Fontes de financiamento para um exemplo de serviço de cadeiras de rodas 
Fonte de 
financiamento 

Fundos ou recursos fornecidos  

Governo • Contribui 50% do custo de cada cadeira de rodas fornecida pelo serviço; 
• Financia dois funcionários que trabalham para o serviço de cadeiras de 

rodas (50% do orçamento de recursos humanos). 

Empresas 
 

• Uma empresa local faz uma doação anual à rubrica de cadeiras de rodas 
do orçamento; 

• Outra empresa local comprometeu-se a patrocinar dez crianças por ano – 
cobrindo o custo das cadeiras de rodas e do fornecimento dos serviços.  

Indivíduos • Fazem doações ao serviço (não direcionadas a nenhuma rubrica específica 
do orçamento). 

Atividades de 
empreendimento 
social: 

• O serviço de cadeiras de rodas realiza várias atividades de 
empreendimento social, como a realização de auditorias de acessibilidade 
(de prédios) e o fornecimento de produtos de controle urinário. Os lucros do 
trabalho são utilizados para apoiar o serviço de cadeiras de rodas e 
geralmente são suficientes para financiar pelo menos 50% do orçamento de 
recursos humanos. 

ONG 
internacionais 

• O serviço recebeu dois financiamentos de ONG internacionais para 
fornecer cadeiras de rodas a pessoas que vivem em áreas específicas. 

Organização 
religiosa: 

• Faz uma contribuição anual de 200 cadeiras de rodas (selecionadas pelo 
serviço). 

 
Elaboração de uma estratégia 
 
Após a identificação de potenciais fontes de financiamento, os gerentes do serviço devem 
elaborar uma estratégia para o tipo de apoio que solicitarão de cada potencial fonte de 
financiamento e em que valor. Parte da elaboração de uma estratégia inclui considerar a 
probabilidade de a fonte de financiamento fazer uma contribuição, o valor que a fonte de 
financiamento poderia oferecer e quanto tempo e esforço serão necessários para obter o 
financiamento.   
 
Para ajudar a elaborar uma estratégia, os gerentes podem priorizar as diferentes fontes de 
financiamento e planejar como assegurarão o financiamento. Os gerentes devem considerar: 

• Fonte de financiamento: quem será contatado? 

• Apoio: o gerente pedirá o apoio da fonte de financiamento para o quê? Pode concentrar-se 
numa rubrica do orçamento, como, por exemplo, produtos, ou numa etapa (ou etapas) de 
serviço com várias rubricas orçamentais associadas. Considere a fonte específica de 
financiamento e o que tendem a apoiar.  

• Solicitação: que valor será solicitado da fonte de financiamento? Entre os fatores a considerar 
destacam-se recursos da fonte de financiamento e o volume de doações anteriores ao serviço 
ou a outras instituições. Solicite um valor realista.  
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• Probabilidade: qual é a probabilidade de que a fonte de financiamento atenderá/apoiará o 
serviço? Pode ser categorizada como baixa, média e alta. 

• Esforço: o que será necessário para assegurar o financiamento, e quais serão os relatórios ou 
outras obrigações? O nível de esforço para assegurar o financiamento deve ser proporcional 
ao valor do financiamento. As obrigações também devem ter um custo acessível/viável para o 
serviço.  

 
O quadro abaixo apresenta dois exemplos. Ao considerar o tipo de apoio, a solicitação, a 
probabilidade de sucesso e o esforço necessário, os gerentes podem priorizar melhor as fontes de 
financiamento a serem exploradas.  
 

 
Abordagens de financiamento 
 
Pode ser difícil obter fontes de financiamento sustentável para um serviço de cadeiras de rodas. 
Abaixo apresentamos alguns exemplos de diferentes abordagens de financiamento para 
consideração. Observe que as abordagens com frequência são diferentes, de acordo com a fonte 
de financiamento.  
 
Uma abordagem comercial para atender a uma necessidade social e gerar receitas 
 

Fonte de 
financiamento 

Tipo de apoio Solicitação Probabilidade Esforço 

1. Empresas Doação ao 
orçamento de 
compra de 
cadeiras de rodas 

10% do 
orçamento de 
cadeiras de rodas 

Média (ofereceu 
um financiamento 
anteriormente, 
mas nem sempre 
financia a mesma 
organização 
todos os anos) 

Pelo menos duas 
reuniões com o 
gerente 
comercial; 
proposta de 2 
páginas e 
apresentação de 
um orçamento, 
além de um 
convite ao 
gerente para o 
próximo dia de 
visita 

2. Governo local Potencialmente 
pode financiar os 
custos de todas 
as visitas em 
campo a 
cadeirantes da 
sua área 

20% de todos os 
custos em campo 
+ 20% dos 
salários do 
pessoal do 
serviço 

Alta (já há 
discussões com 
esse governo 
local há algum 
tempo. Foi 
realizado um 
trabalho em 
campo na sua 
área. Estão muito 
ansiosos para 
apoiar o trabalho 
e parece haver 
recursos 
disponíveis) 

Apresentação de 
proposta formal e 
orçamento. 
Relatórios 
obrigatórios – 
exigem dados 
precisos de todas 
as pessoas 
visitadas na sua 
área, além de 
relatórios 
financeiros    
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Uma ONG na Romênia utiliza o empreendimento social como parte da sua abordagem à 
sustentabilidade financeira. A abordagem tem dois objetivos principais: um social e um financeiro. 
Os cadeirantes são empregados como parte de equipes multidisciplinares que fornecem 
equipamentos de mobilidade e suprimentos médicos de qualidade a pessoas com deficiência. A 
qualidade dos serviços é alta, pois as equipes estão bem conscientes da importância do 
posicionamento correto e da prevenção de problemas de saúde.  
A atividade oferece empregos para pessoas com deficiência, criando consumidores hábeis. Os 
serviços também geram receitas para apoiar outros programas administrados pela ONG. 
 
Compra direta pelo fornecedor 
 
Alguns serviços de cadeiras de rodas exigem uma contribuição mínima do cadeirante para 
receber uma cadeira de rodas e serviços de cadeiras de rodas.  Com frequência há um sistema de 
taxas "progressivas", no qual o valor pago por um indivíduo é determinado com base na sua renda 
familiar, que é calculada com base nas contas de serviços públicos, documentos de contratação 
do funcionalismo público, auto-declarações e outros indicadores de renda. Os serviços que obtêm 
alguns recursos dessa forma têm de assegurar que as pessoas sem condições de pagar por 
quaisquer custos da cadeira de rodas não fiquem em desvantagem.  
 
Empresas doadoras e patrocinadoras 
 
O Teletón, no México, é um evento anual de televisão e rádio organizado para angariar recursos 
para centros de reabilitação de crianças (centros CRIT). O programa é produzido pela Televisa e 
mais de 600 meios de comunicação mexicanos e de outros países; e 20 empresas comerciais 
patrocinam o evento. Eles vendem a sua visão de sucesso com histórias positivas e marcantes 
sobre a integração e as realizações. Durante um período de três meses antes do evento, são 
divulgados estudos de casos pelos meios de comunicação, para aumentar o interesse. 
Personalidades de alto perfil participam na promoção do evento. 
 
Na Romênia, uma ONG tem um relacionamento com uma empresa patrocinadora. Para consolidar 
esse relacionamento, há um evento de gala anual de natação num prestigioso centro de saúde. 
Equipes integradas com funcionários da empresa, capacitadores, pessoal da ONG e pessoas com 
deficiência de aprendizagem competem entre si. É um evento divertido com benefícios em vários 
níveis. Os funcionários da empresa oferecem um apoio contínuo durante todo o ano com 
contribuições diretas ou eventos de angariação de recursos. 
 
Financiamentos do governo 
 
No Quênia, o Ministério dos Serviços Médicos entrou em parceria com uma ONG de cadeira de 
rodas e correspondentes serviços de reabilitação. A ONG oferece todo o apoio logístico a oito 
filiais alojadas em hospitais públicos. O governo contribui os recursos humanos. Até esta data, o 
Ministério já designou 56 funcionários às filiais da ONG. 
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Para obter mais recursos de apoio ao fornecimento de serviços de cadeiras de rodas de nível 
básico e intermediário, consulte o DVD/Pendrive 
  

Estrutura nacional de seguro na Romênia 
• A primeira etapa para o cadeirante é solicitar um certificado de deficiência. Sem esse certificado, não é 

possível solicitar uma cadeira de rodas.  
• Em seguida, deve marcar uma consulta com um médico de reabilitação que prescreve uma cadeira de 

rodas. 
• O cadeirante apresenta uma solicitação à Agência Nacional de Seguro (NIA, na sigla em inglês) do 

país.  
• Ao receber a aprovação/o cupom, o cadeirante escolhe um fornecedor e uma das suas cadeiras de 

rodas.  
• Caso o preço da cadeira de rodas seja inferior ao subsídio, a cadeira de rodas é fornecida e paga com o 

cupom, que o fornecedor utiliza para receber o pagamento da NIA.  
• Caso o preço da cadeira de rodas seja superior ao subsídio, o cadeirante tem de encontrar fontes 

complementares de financiamento, como, por exemplo, doadores, empresas e indivíduos.  

Observe que o livro de exercícios 
do participante vem em seguida – o 
livro de exercícios não é separado 
como no WSTPb/WSTPi. 
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Livro de Exercícios do Participante 
 
 
Ações para gerentes para criar ou melhorar o 
fornecimento de serviços de cadeiras de rodas 
 
 

A. Conhecimentos básicos 

B: Criação de um serviço de cadeiras de rodas 

C: Administração de um serviço de cadeiras de rodas 
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A.3 Liderança de mudanças 
Examine os facilitadores de mudança relacionados abaixo. Registre as ações que você pode 
empreender para criar ou melhorar o fornecimento de cadeiras de rodas no seu centro de serviço. 

1. Criar uma visão comum para o fornecimento de cadeiras de rodas adequadas 

 

 

2. Comunicar a importância do fornecimento de cadeiras de rodas adequadas com um senso de 
urgência 

 

 

3. Alinhar pessoal e recursos 

 

 

4. Motivar, engajar e incentivar o pessoal. 

• Incluir o pessoal no planejamento e na implementação 
• Superar os obstáculos juntos 
• Criar e reconhecer as conquistas de curto prazo 
• Dar persistência à mudança nos sistemas e na cultura da sua organização 

 

 

 

 

 

 

 

B.1 Acesso aos serviços 
1. Ações que posso empreender para identificar fontes de encaminhamento 

 

 

2. Ações que posso empreender para desenvolver uma rede de encaminhamento 
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3. Ações que posso empreender para decidir se promovo um formulário de encaminhamento ou 
não 

 
 

4. Ações que posso empreender para trabalhar ativamente para assegurar um serviço de cadeiras 
de rodas equitativo.  

 

 

 

B.2 Instalações e equipamentos 
1. Ações que posso empreender para identificar instalações e equipamentos adequados para o 

meu modelo de serviço 

 
 

2. Ações que posso empreender para integrar formulários e listas de verificação nas etapas de 
serviço 

 
 

3. Ações que posso empreender para organizar as instalações 

 
 

4. Ações que posso empreender para criar sistemas e procedimentos para cada instalação, 
inclusive a delegação de trabalho onde possível 

 

 

B.3 Variedade de cadeiras de rodas adequadas 
1. Ações que posso empreender para identificar as necessidades dos utilizadores do serviço e as 

características mais importantes dos produtos para atender a essas necessidades  

 

 

2. Ações que posso empreender para identificar a devida variedade de cadeiras de rodas 
adequadas, almofadas e peças sobressalentes 
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3. Ações que posso empreender para identificar suprimentos adequados de materiais para fazer 
modificações nos produtos 

 

 

4. Ações que posso empreender para discutir a relação custo/benefício de cadeiras de rodas e 
almofadas adequadas fornecidas por meio de um serviço com diferentes partes interessadas 

 

 

 

B.4 Alinhamento de pessoal 
1. Ações que posso empreender para identificar pessoal para o serviço 

 

 

2. Ações que posso empreender para incluir o pessoal do serviço no planejamento 

 

 

3. Coordenar o trabalho em equipe e estabelecer um plano de trabalho semanal 

 

 

4. Ações que posso empreender para identificar a capacidade anual do serviço 

 

 

B.5 Custo de um serviço de cadeiras de rodas 
1. Ações que posso empreender para considerar a integração do serviço ao planejar um modelo 
de serviço 

 

 

2. Ações que posso empreender para considerar parcerias comunitárias ao planejar um modelo de 
serviço 

 

 

3. Ações que posso empreender para elaborar um orçamento para o modelo de serviço planejado 



Manual de Referência do WSTP para Gerentes – Página 68 

                                                                                                                                                            

 

 

 

C.1 Como sei se o meu serviço funciona? 
Áreas e atividades do 
serviço 

Metas de desempenho do 
serviço 

Métodos de recolha de 
informações 

Encaminhamento 

Quantidade de cadeirantes 
encaminhados 

O serviço receberá 30 
encaminhamentos por mês 

Registre os encaminhamentos 
recebidos 

   

Fornecimento de cadeiras de rodas 

Quantidade de cadeirantes 
que recebem uma cadeira de 
rodas 

O serviço prescreverá e 
adaptará cadeiras de rodas 
para 20 cadeirantes por mês 

As prescrições de cadeiras de 
rodas são registradas nas 
pastas dos cadeirantes 

 

   

   

População de cadeirantes atendida 

Detalhes dos cadeirantes em 
relação ao serviço, como 
idade, sexo, deficiência, 
necessidades de suporte 
postural 

O serviço incentivará a 
igualdade de acesso 

 

Quantidade de mulheres, 
homens, meninas e meninos 
que utilizam o serviço, de acordo 
com os dados registrados nas 
pastas do cadeirantes 

   

Custos do serviço 

Custo dos produtos 
fornecidos, inclusive 
modificações realizadas no 
serviço 

O custo individual de cada 
cadeira de rodas será inferior 
a (valor especificado de 
acordo com o orçamento e o 
custo realista dos produtos 
disponíveis) 

Endereço residencial dos 
cadeirantes que utilizam o 
serviço – de acordo com os 
dados registrados nas pastas do 
cadeirantes 

   

 

Estrutura de plano de serviço 
Identifique a 
necessidade/dificuldade 
a ser monitorada  

Ação/objetivo para 
resolver a 
necessidade/dificuldade 

Meta Obtenção de dados 
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1.   

 
 

2.   
 
 

3.  
 
 

1.  
 
 

2.   
 
 

3.  

 
 
 

1.   

 

2.   

 

3.  

1.  
 
 

2.   
 
 

3.  

 
 

 

Registre as ações que você pode empreender para saber se o serviço funciona (caso haja tempo) 

1. Ações que posso empreender para criar um plano de serviço 

 

 

2. Ações que posso empreender para monitorar o pessoal ao elaborar um plano de serviço 

 

 

3. Ações que posso empreender para avaliar o grau de eficácia do serviço no cumprimento do seu 
objetivo 

 

 

4. Ações que posso empreender para reconhecer a equipe ou sucessos individuais 

 

 

 

C.2 Gestão da demanda 
1. Ações que posso empreender para estabelecer um sistema para monitorar encaminhamentos e 
gerir listas de espera 

 

 

2. Ações que posso empreender para partilhar as histórias de sucesso de encaminhamentos 
precoces com pais e fontes de encaminhamento 

 

 

3. Ações que posso empreender para planejar a gestão de encaminhamentos com necessidades 
que ultrapassem a capacidade do serviço 
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4. Ações que posso empreender para monitorar e aumentar a eficiência das etapas de serviço. 

 

 

 

C.3 Planejamento do acompanhamento 
1. Ações que posso empreender para planejar o acompanhamento 

 

 

2. Ações que posso empreender para criar e capacitar parceiros comunitários 

 

 

3. Ações que posso empreender para identificar potenciais candidatos para capacitação e 
acompanhamento de cadeirantes 

 

 

4. Ações que posso empreender para obter e divulgar histórias de sucesso sobre os benefícios do 
acompanhamento 
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C.4 Planejamento da sustentabilidade financeira 
1. Ações que posso empreender para criar uma visão comum da sustentabilidade financeira 

 

 

2. Ações que posso empreender para identificar os fundos e recursos necessários 

 

 

3. Ações que posso empreender para identificar fontes de encaminhamento 

 

 

4. Ações que posso empreender para priorizar as fontes de encaminhamento e elaborar uma 
estratégia de angariação de recursos 
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Seção A. Atividades relacionadas com os conhecimentos básicos 
 

A.1 Apoio ao fornecimento de cadeiras de rodas adequadas: Política 
nacional 
• Leia os dois exemplos de política nacional referente ao fornecimento de cadeiras de rodas.  
• Considere as políticas já adotadas no seu país 
• Discuta o grau de utilidade que as políticas abaixo teriam no seu país e considere onde se 

enquadrariam na estrutura do governo  
 

Exemplo 1: Política de fornecimento de cadeiras de rodas no Afeganistão 

Em outubro de 2003, o Ministério dos Mártires e Pessoas com Deficiência do Afeganistão publicou 
uma Política Nacional Abrangente sobre Deficiência. A política foi “elaborada em colaboração com 
todas as partes interessadas, inclusive organização de pessoas com deficiência e grupos de auto-
ajuda; ONG nacionais e internacionais que trabalham com deficiências; ministérios importantes, 
como o Ministério da Educação, Ministério da Saúde Pública, Ministério do Trabalho e Questões 
Sociais, Ministério de Questões da Mulher e Ministério dos Mártires e Pessoas com Deficiência; 
órgões pertinentes da ONU; e o Gabinete da Presidência” (4). Espera-se que a política inicial 
resulte num plano de ação mais detalhado e priorizado. A política declara: 

O apoio oferecido a pessoas com deficiência física deve incluir centros de reabilitação ortopédica; 
serviços de fisioterapia, assim como dispositivos ortopédicos, assistivos e de mobilidade. Esses 
serviços devem ser oferecidos próximo a um hospital regional ou provincial com serviços de 
cirurgia ortopédica para facilitar o acesso da população local.  

Todos os pacientes têm o direito de receber dispositivos. Os dispositivos devem ser bem 
fabricados, bem adaptados e com materiais locais sempre que possível, além de poderem ser 
reparados localmente. A respectiva tecnologia deve ser padronizada em todo o país. Deve-se criar 
um mecanismo de padronização nacional, com peritos relevantes, em colaboração com o 
Ministério da Saúde Pública 

 

Exemplo 2: Política de fornecimento de cadeiras de rodas na África do Sul 
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Em 2003, a África do Sul publicou diretrizes nacionais para dispositivos assistivos no país. Essas 
diretrizes foram elaboradas em consulta com todas as províncias da África do Sul.  A contribuição 
feita pela província do Western Cape baseou-se na sua experiência na elaboração de diretrizes 
provinciais.   
A elaboração de diretrizes provinciais foi iniciada por um grupo de clínicos que forneciam serviços 
de cadeiras de rodas. Consultaram um gerente do programa provincial e os serviços locais de 
reabilitação para elaborar um plano para profissionalizar o padrão de serviços de cadeiras de 
rodas.  O plano tinha três áreas de enfoque principais:   
1. Realizar uma análise da situação dos serviços de cadeiras de rodas na província; 
2. Implementar a capacitação dos fornecedores de serviços de cadeiras de rodas; e  
3. Definir diretrizes para a estratégia provincial para a gestão de cadeira de rodas. 
Foram elaboradas diretrizes provinciais que incluíram padrões mínimos para as principais etapas 
de serviço, assim como as principais etapas de gestão, como capacitação do pessoal, criação e 
gestão de listas de espera, orçamentos e fornecimento de serviços de reparo e manutenção.    
A gestão provincial ajudou o grupo a tornar-se um grupo assessor formal. Os representantes 
desse grupo passaram a acompanhar os administradores provinciais em reuniões nacionais e 
contribuíram para a definição de diretrizes nacionais para dispositivos assistivos na África do Sul. 

A.2 Fornecimento de serviços 
Funções mais amplas dos gerentes 
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Ações comuns para melhorar o fornecimento de cadeiras de rodas adequadas no país 

 

 

 

 

Ações que posso empreender nos próximos três meses 
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Seção B. Início das atividades de um serviço de cadeiras de rodas 

B.2.1 Instalações e equipamentos: Identificação de instalações 
adequadas  

 
• Examine a lista de instalações abaixo 
• Pense sobre soluções práticas que funcionariam no seu serviço. 
 

Instalações de nível básico 

 

 

Essas 
instalações já 
existem? 

 

Essas 
instalações 
poderiam ser 
compartilhadas 
com um serviço 
existente? 

Uma sala com 
outra finalidade 
poderia ser 
convertida? 

Uma sala já 
existente 
poderia ser 
reorganizada ou 
reestruturada? 

1. Sala de espera 
e recepção 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

2. Área tranquila 
para deitar-se    

 

 

 

 

3. Sanitários 
acessíveis    

 

 

 

 

4. Área de 
escritório para o 
pessoal 

   

 

 

 

 

5. Área clínica 
para avaliação e 
adaptação 
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6. Área técnica 

para 
preparação, 
manutenção e 
reparo de 
cadeiras de 
rodas  

   

 

 

 

 

7. Armazenamento 
    

 

 

 

 

8. Capacitação do 
cadeirante 

   

 

 

 

 

Instalações adicionais de nível intermediário 

 

 

Essas 
instalações já 
existem? 

 

Essas 
instalações 
poderiam ser 
compartilhadas 
com um serviço 
existente? 

Uma sala com 
outra finalidade 
poderia ser 
convertida? 

Uma sala já 
existente 
poderia ser 
reorganizada ou 
reestruturada? 

9. Área de 
avaliação e 
adaptação com 
leito para 
avaliação com a 
pessoa deitada 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

10. Espaço 
adicional para 
armazenamento 
de materiais 

   

 
 

 

 

11. Área adicional 
de preparação 
de produtos: 
costura e 
estofamento  
 

   

 

 

 

 

 

B.2.2 Instalações e equipamentos: identificação dos equipamentos 
• Consulte as diretrizes para equipamentos e documentação no manual de referência 
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Equipamentos 

• Consulte o manual de referência 
• Identifique os equipamentos que já estão disponíveis e em utilização no seu centro de serviço 

e anote eventuais equipamentos a serem fabricados ou comprados 

Já disponíveis 
 
 
 
 
 
 
 

A serem fabricados ou comprados 
 
 

 
 

Documentos 
Examine a lista de formulários e listas de verificação na pasta recursos adicionais no 
DVD/Pendrive. 

• Que formulários e listas de verificação já estão integrados e em utilização? Anote quaisquer 
formulários ou listas de verificação a serem integrados no dia-a-dia 

Já disponíveis 
 
 
 
 
 
 

A serem integrados no serviço existente 
 
 
 
 
 
 

B.2.3 Instalações e equipamentos: organização do espaço de trabalho 

• Consulte as diretrizes para instalações e equipamentos no manual de referência.  
• Consulte as recomendações para a boa organização do espaço de trabalho relacionadas 

abaixo 
1. Elimine a desordem: remova todas as ferramentas, peças, equipamentos e documentos 

desnecessários 
2. Identifique os artigos utilizados com regularidade: ferramentas, peças, instruções e 

documentos. Esses artigos devem ser organizados para facilitar e agilizar a sua 
localização 

3. Sistema e responsabilidade: tenha um sistema para cada local de trabalho e alguém 
responsável pela implementação do sistema 

4. Monitore: o sistema para assegurar a "persistência" da mudança 
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Área técnica 
Analise o exemplo e faça recomendações para melhorias 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Área clínica e técnica em campo 
Analise o exemplo e faça recomendações para melhorias 

 

 

 

 

B.3.1 Variedade de cadeiras de rodas adequadas: durabilidade, 
possibilidade de reparo 
• Trabalhe em conjunto com o seu grupo e responda à série de perguntas designada a você – 

com base no número do seu grupo. 
• Baseie-se nos seus próprios conhecimentos e experiências, além do manual de referência, 

para realizar a atividade. 
 
Grupo 1 • Que perguntas você pode fazer sobre a segurança e durabilidade dos produtos 

fornecidos? 
• Como você pode descobrir se os produtos recebidos do fornecedor (doador, 

fabricante) são seguros e duráveis no seu contexto específico? 
• Com quem mais você pode falar para obter informações sobre a segurança e 

durabilidade dos produtos oferecidos por um doador/fabricante/fornecedor? 
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Durabilidade 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Grupo 2 • Mesmo os produtos que são duráveis têm peças que normalmente se 

desgastam e quebram. Quais são algumas dessas peças vulneráveis? 

 
Peças que 
se 
desgastam 
e quebram 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Grupo 3 • Um serviço precisa de peças sobressalentes 
• Como você pode identificar as peças sobressalentes necessárias? 
• Como você sabe que peças sobressalentes têm de ser encomendadas? 

 
Peças 
sobressalentes 
 
 

 
 
 
 
 
 

B.3.2 Variedade de cadeiras de rodas adequadas: fornecimento de cadeiras 
de rodas adequadas 
Cenário 1 
 
• Leia o cenário designado a você abaixo. Em seguida, leia os "Princípios do fornecimento de 

dispositivos de mobilidade adequados"  
• Prepare um cenário de encenação com autoridades provinciais e um grupo de partes 

interessadas promovendo uma mudança no sistema de compra de cadeiras de rodas (de 3 a 5 
minutos de encenação). 

 
Ao discutir a encenação, pense sobre 
• Quais são os problemas identificados no cenário? 
• Possíveis ações para superar os problemas 
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Um hospital público na sua 
região adotou um orçamento 
para o fornecimento de 
cadeiras de rodas. Todos os 
anos, o orçamento é 
reexaminado e a lista de 
produtos é reconsiderada. 
Todos os anos há solicitações 
de mudança de produtos 
disponíveis, mas nunca ocorre 
nenhuma mudança e o 
departamento de compras 
adquire dois tipos de produtos 
com base no custo. 

 
 
 

 
Princípios do fornecimento de dispositivos de mobilidade adequados 
Para que os países possam cumprir com as suas obrigações relacionadas com a tecnologia 
assistiva (dispositivos de mobilidade), definidas na Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, é necessário considerar os seguintes princípios chave: 

• Aceitabilidade – pessoas com deficiência devem participar em todas as etapas do 
fornecimento de dispositivos de mobilidade; 

• Acessibilidade – dispositivos de mobilidade e serviços afins devem ser acessíveis para 
todos que tenham uma necessidade identificada; 

• Adaptabilidade – dispositivos de mobilidade e serviços afins devem ser adaptados e 
modificados para que sejam adequados às necessidades do indivíduo; 

• Viabilidade econômica – dispositivos de mobilidade e serviços afins devem ser 
economicamente viáveis; 

• Disponibilidade – instalações, pessoal e produtos devem ser suficientes para as 
necessidades da população e estar localizados o mais próximo possível das 
comunidades das pessoas; 

• Qualidade – produtos, instalações e serviços devem ter qualidade adequada. 

Cenário 2  
 

• Leia sobre os dois sistemas de licitação do governo abaixo 
• Resuma o sistema atual do seu país.  
• Consulte os "Princípios do fornecimento de dispositivos de mobilidade adequados" (na página 

anterior) 
• Prepare sugestões para criar ou melhorar o sistema de licitação do governo para o 

fornecimento de cadeiras de rodas no seu país.  
 

África do Sul 
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Na África do Sul, a compra de cadeiras de rodas pelo governo é controlada por uma 
Licitação Nacional. O governo trabalha com pessoas de diferentes províncias com 
experiência em cadeiras de rodas e serviços de cadeiras de rodas. Também consulta os 
atuais fornecedores de cadeiras de rodas.  
Após a consulta, as categorias de produtos e os artigos dessas categorias são finalizados, 
com uma especificação detalhada de cada produto. As categorias abrangem uma variedade 
de almofadas para conforto e casos de alto risco. 
São especificados os padrões mínimos de durabilidade para cada produto. 
Após a finalização e aprovação das especificações da licitação, o tesouro nacional abre o 
processo de licitação. Todos os produtos apresentados na licitação são inspecionados por 
representantes experientes antes da concessão dos contratos. Os contratos incluem prazos 
mínimos de entrega e as cláusulas de penalidades por descumprimento das condições dos 
contratos. 

Romênia 
O financiamento público de cadeiras de rodas na Romênia é como o subsídio para 
medicamentos. O processo de subsídio para cadeiras de rodas começou em 2001, quando 
o Estado organizou uma licitação para fornecedores de cadeiras de rodas. Como resultado 
da licitação, um preço de base/referência foi definido de comum acordo, mas não houve 
nenhuma definição de qualidade dos produtos ou do fornecimento de serviços. O valor do 
subsídio é reestabelecido a cada ano.  
A primeira etapa para o cadeirante é solicitar um certificado de deficiência. Sem o 
certificado, é impossível ter acesso a uma cadeira de rodas. Em seguida, o cadeirante deve 
marcar uma consulta com um médico de reabilitação, que prescreverá uma cadeira de 
rodas. O cadeirante apresenta uma solicitação à Agência Nacional de Seguro (NIA, na sigla 
em inglês) do país. Ao receber a aprovação/o cupom, o cadeirante escolhe um fornecedor 
ee, em seguida, uma cadeira de rodas. Caso o preço da cadeira de rodas seja inferior ao 
subsídio, a cadeira de rodas é fornecida e paga com o cupom, que o fornecedor utiliza para 
receber o pagamento da NIA. Caso o preço da cadeira de rodas seja superior ao subsídio, o 
cadeirante tem de encontrar fontes complementares de financiamento, como, por exemplo, 
doadores, empresas e indivíduos.  

 
Cenário 3 
• Prepare um cenário de encenação que demonstre uma reunião com um doador, na qual você 

apresenta um plano para fornecer cadeiras de rodas adequadas por meio do sistema de 
fornecimento de serviços (de 3 a 5 min de encenação). 

 
Ao planejar a encenação 
• Discuta como as cadeiras de rodas doadas são distribuídas atualmente no seu país  
• Leia os "Princípios do fornecimento de dispositivos de mobilidade adequados"  
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B.4 Alinhamento de pessoal: funções  
 
• Examine o quadro com as funções do pessoal do serviço de cadeiras de rodas. 
• Escreva o nome do responsável por cada função do quadro.  
• Caso seja responsável por mais de um centro de serviço, relacione o pessoal de cada centro 

de serviço. 
 

 Clínica Técnica Capacitaçã
o 
de 
cadeirantes 

Administrati
va 

Centro de serviço  
 

  
 

Centro de serviço  
 

  
 

Centro de serviço  
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B.5.2 Custo de um serviço de cadeiras de rodas: integração de serviços 
1. Examine: cada rubrica na ferramenta de orçamentação abaixo e considere os custos que 

podem ser divididos ou economizados com a integração de um serviço de cadeiras de rodas a 
um serviço existente. 

2. Explique: 
Marque com um círculo preto todos os custos que podem ser economizados.  
Marque com um círculo vermelho todos os custos que podem ser divididos.  
 

Cenário de exemplo de um serviço integrado 

Um serviço de próteses e órteses planeja integrar um serviço de cadeiras de rodas. Dois 
funcionários foram escolhidos e enviados para receber capacitação de WSTP básico.  
Ambos os funcionários trabalharão três dias por semana no serviço de cadeiras de rodas e dois 
dias per semana no serviço de próteses e órteses.  
Foi designado um espaço de trabalho na oficina para um técnico de cadeiras de rodas. O 
departamento de terapia eliminou todos os equipamentos avariados e não utilizados para criar 
espaço para uma área de trabalho para a função clínica. 
 

 
 
 
 
 
 

Budget Guide

Referral & 
appointment Assessment Perscription

Funding & 
ordering

Product  
preparation Fitting

User - 
training

Follow-up, 
maint. & rep.

START-UP COSTS
Product design ✓

Sourcing range of products ✓

Tools ✓ ✓

Equipment ✓ ✓

Building/facilities ✓ ✓ ✓

Stock of materials ✓

OPERATIONAL COSTS
Wheelchairs ✓ ✓

Spare parts ✓

Materials ✓ ✓ ✓

Freight (product transport) ✓ ✓

Personnel
Management ✓ ✓ ✓

Clinical staff ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Technical staff ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Peer trainer ✓ ✓

Administrator ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Local transport
Local transport for personnel ✓ ✓ ✓ ✓

Local transport  for clients ✓ ✓ ✓

Accommodation for clients ✓ ✓

Printed materials ✓ ✓ ✓ ✓

Consumables ✓ ✓ ✓

Tool replacement ✓ ✓ ✓

Overheads ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Training of personnel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Training partners / referral network ✓ ✓ ✓

Fundraising ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Monitoring & evaluation ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SERVICE STEPS
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Seção C. Administração de um serviço de cadeiras de rodas 
  

C.1.1 Serviços eficientes e eficazes: monitoramento 
 
Seção 1 
• No seu grupo: leia e preencha a sua seção do quadro abaixo.  
• Algumas das caixas foram preenchidas para agilizar o início. As caixas restantes devem ser 

preenchidas. 
• Registre por que é útil saber se essas metas foram alcançadas. 
 

Áreas e atividades Exemplos de metas de 
desempenho 

Obtenção de dados 

Encaminhamento 
Quantidade de cadeirantes 
encaminhados 

O serviço receberá 30 
encaminhamentos por mês 

Registre os encaminhamentos 
recebidos 

Tempo médio de espera 
entre o encaminhamento e a 
consulta 

 
 
 
 

Registre a data de recebimento 
do encaminhamento e a data 
da avaliação na pasta do 
cadeirante 

Fornecimento de cadeiras de rodas 
Quantidade de cadeirantes 
que recebem uma cadeira 
de rodas 

O serviço prescreverá e 
adaptará cadeiras de rodas 
para 20 cadeirantes por mês 

 
 
 
 

Tempo médio de espera 
entre a avaliação e a 
adaptação 

 
 
 
 

 

Quantidade de consultas de 
acompanhamento realizadas 

 
 
 

 

 
Registre por que é útil saber se essas metas foram 
alcançadas 

Metas 
alcançadas 

Metas não 
alcançadas 

Quantidade de cadeirantes encaminhados   

Tempo médio de espera entre o encaminhamento e a 
consulta 

  

Quantidade de cadeirantes que recebem uma cadeira de 
rodas 

  

Tempo médio de espera entre a avaliação e a adaptação   

Quantidade de consultas de acompanhamento 
realizadas 
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Seção 2 

Áreas e atividades Exemplos de metas de 
desempenho 

Obtenção de dados 

População de cadeirantes atendida  
Detalhes dos cadeirantes em 
relação ao serviço, como 
idade, sexo, deficiência, 
necessidades de suporte 
postural 

O serviço incentivará a 
igualdade de acesso 
O objetivo do serviço será 
atender às necessidades de 
cadeirantes que precisem de 
cadeiras de rodas básicas e os 
que precisem de modificações 
e suporte postural 

Quantidade de mulheres, 
homens, meninas e meninos 
que utilizam o serviço, de 
acordo com os dados 
registrados nas pastas do 
cadeirantes 
Tipos de necessidades 
posturais apresentadas e 
cadeiras de rodas prescritas, 
de acordo com os dados 
registrados nas pastas do 
cadeirantes 

Área geográfica abrangida 
pelo serviço 

 
 
 

Endereço residencial dos 
cadeirantes que utilizam o 
serviço – de acordo com os 
dados registrados nas pastas 
do cadeirantes 

Custos do serviço  
Custo dos produtos 
fornecidos, inclusive 
modificações realizadas no 
serviço 

O custo individual de cada 
cadeira de rodas será inferior a 
(valor especificado de acordo 
com o orçamento e o custo 
realista dos produtos 
disponíveis) 

 

Tempo dedicado pelo 
pessoal nas atividades do 
serviço (avaliação, 
acompanhamento, 
capacitação, etc.) 

 
 
 
 

 

 
Registre por que é útil saber se essas metas foram alcançadas 
Possíveis respostas:  Metas 

alcançadas 
Metas não 
alcançadas 

Detalhes dos cadeirantes em relação ao serviço, 
como idade, sexo, deficiência, necessidades de 
suporte postural 

  

Área geográfica abrangida pelo serviço  
 

 

Custo dos produtos fornecidos, inclusive 
modificações realizadas no serviço 

 
 

 

Tempo dedicado pelo pessoal nas atividades do 
serviço (avaliação, acompanhamento, capacitação, 
etc.) 
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C.1.2 Serviços eficientes e eficazes: feedback dos utilizadores  
• Há algumas considerações importantes ao planejar a obtenção de feedback dos utilizadores 

do serviço. Utilize esta lista de verificação e faça anotações para o seu serviço  
 
 
Planejamento do feedback dos utilizadores do serviço 
Pontos a considerar (transporte e tempo são dois dos custos mais significativos): 
Quando será realizado? 
 

Quem o realizará? 
 

Que perguntas de feedback devem ser feitas? 
 
 
 
Dados iniciais 
(consulte as ferramentas armazenadas na pasta recursos adicionais no 
DVD/Pendrive)  

Pontos a considerar: 
Para avaliar o impacto do serviço, é importante registrar a situação antes de qualquer 
intervenção, ou seja, antes do início da avaliação 

Quando serão obtidos os dados iniciais? 
 

Quem obterá esses dados? 
 

Os dados serão obtidos com que frequência? 
 
 
 
 
 

Registro e processamento de dados  

Pontos a considerar: O registro eficiente de dados economiza tempo e dinheiro 

Como você registrará os dados? 
 

Que métodos você pode utilizar para aumentar a eficiência do registro e processamento de 
dados o máximo possível? 
 

Quem registrará os dados? 
 

Quem processará os dados? 
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C.1.3 Desenvolvimento de serviços eficientes: monitoramento de um 
plano de serviço 

o Crie um plano de serviço para o seu serviço.  
o Selecione uma necessidade ou dificuldade a ser monitorada pelo seu próprio serviço e 

preencha as informações sob cada título  
 

Estrutura de plano de serviço 

Identifique a 
necessidade/dificuldade 
a ser monitorada 

Ação/objetivo para 
resolver a 
necessidade/dificuldade 

Meta Obtenção de dados 
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C.2.1 Gestão da demanda: geração de demanda e encaminhamento 
precoce 
• Leia o exemplo  
• Discuta e, em seguida, relacione os motivos do sucesso 
 

Exemplo de sucesso: encaminhamento precoce por pais no México 

Este é um exemplo de como um grupo de centros de reabilitação para crianças no México 
desenvolveu uma rede eficaz de encaminhamento precoce.  
Embora tivessem médicos neonatais e pediatras como os alvos principais das suas atividades de 
sensibilização, os centros de reabilitação também realizavam uma grande campanha anual de 
angariação de recursos na comunidade em geral, utilizando os meios de comunicação em 
massa, como rádio e televisão. Isso resultou em muitos encaminhamentos por pessoas que 
ouviram falar do serviço e muitos pais que auto-encaminham os seus filhos. 
Nessas campanhas de sensibilização, a mensagem era clara: a importância de encaminhar 
crianças para reabilitação ao nascerem. Também apresentaram uma visão potente de sucesso, 
com muitas histórias positivas relacionadas com a integração e as realizações das crianças com 
quem trabalham. Num período de 15 anos, os centros de reabilitação têm observado uma 
mudança cultural, com pediatras e famílias que agora ativamente fazem encaminhamentos 
precoces. 
O resultado: Um terço de todos os encaminhamentos são de crianças com até três anos de 
idade. 

Fatores de sucesso 
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C.2.3 Gestão da demanda: análise das etapas do serviço 
Tempo disponível para o fornecimento de serviços a cada dia: _______ minutos 
o Trabalhem juntos, em grupos 
o Leia cada desafio no serviço na coluna 2 
o Leia as possíveis estratégias para aumentar a eficiência do fornecimento de serviços no 

quadro abaixo 
o Corresponda os desafios no serviço com as estratégias para aumentar a eficiência. Anote 

o número de cada estratégia na coluna 3. Um desafio pode precisar de várias estratégias. 
 
Estratégias para aumentar a eficiência do serviço 

1. Adquira produtos com o máximo possível de ajustabilidade 

2. Adquira produtos que possam ser facilmente modificados  

3. Adquira produtos com dispositivos de suporte postural 

4. Prepare com antecedência amostras de opções de configuração de produtos 

5. Fabrique com antecedência dispositivos de suporte postural 

6. Agendamento claro para permitir trabalhos conjuntos 

7. Reuniões da equipe para elaborar planos de trabalho compartilhados 

8. Equipes clínicas e técnicas trabalham juntas durante a adaptação 

9. Equipes clínicas e técnicas discutem soluções de prescrição 

10. Clareza na documentação de informações e nos registros. 

11. Planeje o nível adequado de capacitação para o pessoal do serviço  

12. Adquira os materiais necessários para a fabricação e modificação de almofadas e DSP 

13. Adquira as ferramentas necessárias para fazer ajustes rápidos nos produtos 

14. Designe uma pessoa específica para a capacitação de cadeirantes, como, por exemplo, um 

capacitador de pares  

15. Identifique uma instalação para a capacitação de cadeirantes próximo às áreas clínica e 

técnica 

16. Crie sistemas eficazes de controle de estoques 

17. Prepare um pequeno estoque de cadeiras de rodas em diferentes tamanhos 

18. Crie parcerias com a comunidade para identificar utilizadores do serviço e oferecer 

transporte ao centro de serviço na comunidade 

19. Desenvolva a capacidade dos parceiros comunitários para fornecer serviços de nível 

básico e encaminhar cadeirantes de nível intermediário 

20. Esteja aberto a novas ideias – inovação. 

 

 
 

Coluna 1: desafios do serviço Coluna 2: estratégias do 
serviço 
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 Avaliação:   

1. Se o pessoal do serviço viaja até o serviço ou faz visitas 
em casa, o tempo de deslocamento deve ser incluído na 
avaliação  

 

2. Quando os membros da equipe são inexperientes, a 
avaliação leva mais tempo 

 

 Prescrição:    

3. Quando os produtos têm ajustabilidade limitada, as 
modificações devem ser prescritas de forma a adaptar o 
produto ao corpo do cadeirante 

 

4. Quando os suportes posturais adicionais têm de ser 
fabricados, medições e desenhos adicionais são 
necessários 

 

 Preparação do produto:   

5.  Acesso rápido ao tipo e tamanho de produto necessários  

6. Quando uma cadeira de rodas tem ajustabilidade limitada, 
a preparação do produto pode exigir mais tempo 

 

7. Quando é necessário fazer modificações para suporte 
postural, é necessário mais tempo 

 

 Adaptação:   

8. Caso a cadeira de rodas tenha sofrido modificações ou 
recebido suportes adicionais, a adaptação levará mais 
tempo 

 

9. Caso tenham sido feitas modificações na configuração da 
cadeira de rodas durante a adaptação, será necessário 
fazer outras verificações de adaptação 

 

 Capacitação do cadeirante:   

10. Caso seja a primeira cadeira de rodas que a pessoa recebe 
ou haja uma complicação de saúde, será necessário mais 
tempo para a capacitação do cadeirante em saúde, 
mobilidade, manobra da cadeira de rodas, cuidado e 
manutenção, assim como o encaminhamento a outras 
fontes de encaminhamento 
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C3: Planejamento do acompanhamento: superação dos obstáculos 
• Leia a lista de possíveis obstáculos ao acompanhamento abaixo e acrescente eventuais 

obstáculos adicionais que o grupo tenha destacado 
• Discuta ações para superar os obstáculos ao acompanhamento e relacione no quadro abaixo. 
 

Obstáculos ao acompanhamento 

Obstáculos ao serviço de acompanhamento em campo 
• Custos de deslocamento do pessoal do centro de serviço até as comunidades 
• Tempo de deslocamento do pessoal do centro de serviço até a comunidade 
• O acompanhamento não é priorizado pelos gerentes do serviço 
• O acompanhamento não é valorizado pelos utilizadores do serviço até observar os benefícios 

Obstáculos ao serviço de acompanhamento baseado no centro 
• Custo de deslocamento e ausência de um ou mais familiares no trabalho  
• Os cadeirantes e familiares com frequência não estão cientes dos benefícios do 

acompanhamento  
• Dificuldade para encontrar um transporte acessível 
• Pode haver pressão para concentrar-se em novas consultas no centro de serviço sem deixar 

tempo para o acompanhamento 
• Dificuldade para marcar consultas: os cadeirantes podem aparecer quando o pessoal não 

está disponível ou não aparecer quando o pessoal está disponível 

 

Ações para superar os obstáculos ao acompanhamento 
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C.4.1 Desenvolvimento da sustentabilidade financeira: potenciais 
fontes de financiamento 
• Leia a lista de possíveis fontes de encaminhamento e consulte o manual de referência para 

obter mais detalhes.  
• Escolha as três fontes que, na sua opinião, têm o maior potencial imediato para o seu serviço 

e preencha o quadro abaixo com as fontes de financiamento selecionadas.  
 
 

Diferentes fontes de financiamento para a consideração dos gerentes. 

1. Governo 

2. Estruturas nacionais de seguro 

3. Doadores e patrocinadores individuais 

4. Doadores e patrocinadores empresariais 

5. Contribuições dos cadeirantes ou preço total de compra  

6. Geração de receitas/empreendimento social 

7. Grupos comunitários/instituições beneficentes 

8. Missões diplomáticas 

9. ONG internacionais e nacionais 

 
Fontes de financiamento selecionadas 
Número em ordem de prioridade com base em 
• Esforço necessário 
• Retorno financeiro a curto ou longo prazo (ou ambos) 
 
Priorid
ade 

Fonte de 
financiamento 

Investimento/esforço 
necessário 
Alto / Médio / Baixo 

Retorno a curto 
prazo 
Alto / Médio / Baixo 

Retorno a longo 
prazo 
Alto / Médio / Baixo 
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C.4.2  Desenvolvimento da sustentabilidade financeira: elaboração de 
uma estratégia  
• Leia os dois exemplos de estratégia abaixo 
• Relacione as três fontes de financiamento do exercício anterior no quadro 
• Preencha as colunas do quadro com as fontes de financiamento selecionadas 
  
Fonte de 
financiamento 

Tipo de apoio Solicitação Probabilidade Esforço 

1. Empresas Doação ao 
orçamento de 
compra de 
cadeiras de rodas 

10% do 
orçamento de 
cadeiras de rodas 

Média (ofereceu 
um financiamento 
anteriormente, 
mas nem sempre 
financia a mesma 
organização 
todos os anos). 

Pelo menos duas 
reuniões com o 
gerente 
comercial; 
proposta de 2 
páginas e 
apresentação de 
um orçamento, 
além de um 
convite ao 
gerente para o 
próximo dia de 
visita. 

2. Governo local Potencialmente 
pode financiar os 
custos de todas as 
visitas em campo a 
cadeirantes da sua 
área. 

20% de todos os 
custos em campo 
+ 20% dos 
salários do 
pessoal do 
serviço. 

Alta (já há 
discussões com 
esse governo 
local há algum 
tempo. Foi 
realizado um 
trabalho em 
campo na sua 
área. Estão muito 
ansiosos para 
apoiar o trabalho 
e parece haver 
recursos 
disponíveis).  

Apresentação de 
proposta formal e 
orçamento. 
Relatórios 
obrigatórios – 
exigem dados 
precisos de todas 
as pessoas 
visitadas na sua 
área, além de 
relatórios 
financeiros.     
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