
CADEIRA DE RODAS E DISPOSITIVOS 

AUXILIARES DE MARCHA:

Aleksandro Bandeira Pontes

Fisioterapeuta / Técnico Ortopédico

Certificado RSC – Rigo-Cheneau Brace / 

Ortholution -ALE

Chega na live com  a Profa. Dra. Cristiane Oliveira

contato: centroortopedico@hotmail.com.br

85 32265265 / 32535893

E-mail: alekspontes@hotmail.com

mailto:centroortopedico@hotmail.com.br


APRESENTAÇÃO

 A população brasileira declaram ter algum tipo de 

deficiência, incluindo deficiência visual, auditiva, 

motora, mental ou intelectual (IBGE, 2010).

7% apresentam dificuldade com a locomoção ou têm a 

mobilidade reduzida devido a deficiências motoras (IBGE, 

2010).

Se forem considerados idosos, mulheres grávidas e 

pessoas obesas, o número de indivíduos com mobilidade 

reduzida no Brasil, chega a quase 20% da população 

(IBGE, 2010). 



 Aumento da expectativa de vida da população.

 O aumento da incidência de condições crônico-degenerativas. 

 O aumento da sobrevida de recém nascidos que nasceram com disfunções 

graves.

APRESENTAÇÃO

Indivíduos com deficiência

Limitações de mobilidade 

e locomoção 

<Independência funcional 

dos indivíduos

> Isolamento, ansiedade, 

depressão e diminuição da 

participação social.



AUMENTO DA EXPECTATIVA DE VIDA

 Diminuição da visão, 

 Audição e sensibilidade;

 Presença de doenças crônica;

 Alteração da marcha; 

 Reflexos mais lentos; 

 Fraqueza dos músculos;

 Efeito colateral de 

medicamentos.

 Entre outros.



 As quedas são a principal causa de lesões, 
hospitalização e perda de independência 
funcional entre os idosos acima de 65 
anos.

 30% dos idosos caem pelo menos 1 vez 
por ano.

 Acima dos 80 anos esse numero chega a 
50%

 Após a primeira queda, aumenta o risco de 
cair novamente e, por medo de cair, os 
idosos diminuem sua mobilidade e 
sociabilidade.

QUEDAS



QUEDAS X MORTALIDADE

 Alguns estudos apontam:

 30,02% dos óbitos foram motivados por queda de mesmo 

nível – por escorregão, tropeção ou passos em falso;

 65 % em ambiente domiciliar

 30% em ambientes externos: calçadas, atravessando a rua.

 5% outros ambientes: lojas, shoppings, áreas de lazer 



ACESSIBILIDADE?

 A implementação da Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, 

instituída pela Portaria MS/MG nº 1.060, de julho de 2002, estabelece 

diretrizes e responsabilidades institucionais para a reabilitação e inserção 

da pessoa com deficiência, incluindo a garantia de acessibilidade aos 

indivíduos com deficiências e restrição de mobilidade

O que significa tornar o ambiente acessível? 

• Segurança 

• Autonomia 

A acessibilidade se refere a uma série de ações voltadas à “utilização de espaços, 

construções, equipamentos urbanos, transportes e meios de comunicação e 

informação, além de garantia de atendimento prioritário em órgãos públicos e 

empresas prestadoras de serviços públicos” (BENDER et al., 2015). 



DESENHO UNIVERSAL

 Segundo o Decreto 5.296 de 2 de dezembro de 2004, a construção, 

reforma ou ampliação de projetos urbanísticos e edificações, de uso 

público ou coletivo, devem ser executadas de modo que esses espaços 

sejam ou se tornem acessíveis às pessoas com deficiência e/ou com 

limitações de mobilidade (BRASIL, 2004; AMARAL et al., 2012). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/nbr_%2009050_acessibilidade%20-

%202004%20-%20acessibilidade_a_edificacoes_mobiliario_1259175853.pdf



DISPOSITIVOS AUXILIARES DE MARCHA (DAM)

 Os dispositivos auxiliares de marcha estão inserido em um 

contexto mais amplo que é o da TECNOLOGIA ASSISTIVA.

“Para as pessoas sem deficiência a tecnologia torna as coisas 

mais fáceis.  Para as pessoas com deficiência, a tecnologia 

torna as coisas possíveis”. (RADABAUGH, 1993)

https://www.assistiva.com.br/Introducao_Tecnologia_Assistiva.pdf

• Os meios auxiliares de locomoção são disponibilizados pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS) desde 1993, por meio da Portaria nº 185 de 2001 (BRASIL, 

2001). A concessão de meios auxiliares de locomoção passou a ser 

dispensada pelo SUS, mediante um laudo médico, por meio de Autorização 

de Procedimentos de Alta Complexidade (APAC).



DISPENSADA PELO SUS

 FEDERAL    → INSS

 ESTADUAL  → SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO

 MUNICIPAL → SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

POLICLINICA JOÃO POMPEU LOPES RANDAL - R. Estr. do 

Itaperi, 146 - Passaré, Fortaleza - CE, 60860-445



PRESCRIÇÃO

 Entender os diferentes componentes da avaliação do indivíduo 
com deficiência e/ou limitação de mobilidade para prescrição de 
meios auxiliares de locomoção;

 Conhecer os componentes fundamentais para prescrição eficaz 
de meios auxiliares de locomoção;

 Entender quais os processos envolvidos na dispensação de meios 
auxiliares de locomoção.

ANEXAR: FICHA DE PRESCRIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS.



AVALIAÇÃO DO INDIVÍDUO COM DEFICIÊNCIA E RESTRIÇÃO DE MOBILIDADE

 Com base na CIF é possível obter informações relacionadas à saúde em três 

domínios que devem ser avaliados pelos profissionais da saúde (Figura 1): 

 Corpo: as informações contidas no domínio corpo estão relacionadas a alterações 

em estruturas e funções do corpo do indivíduo.

 Atividade e participação: as informações relacionadas ao domínio atividade e 

participação compreendem às limitações em atividades cotidianas e restrições na 

participação social do indivíduo.

 Contexto: as informações relacionadas ao domínio contexto compreendem as 

circunstâncias em que o indivíduo realiza suas atividades e tem sua participação 

social.

• Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – ANEXAR

• A medida de independência funcional (MIF) - ANEXAR



PRINCIPAIS COMPONENTES A SEREM AVALIADOS DURANTE A MARCHA.



TIPOS:

 Bengalas

 Muletas

 Andadores

 Cadeira de Rodas



BENGALAS

 As bengalas são os equipamentos mais comuns de auxílio e 

manutenção da mobilidade, tendo como principal função 

aumentar a base de apoio para melhorar o equilíbrio.

 Dentre as indicações para o uso de bengalas destacam-se:

» Alterações de equilíbrio ou instabilidade postural;

» Fraqueza de membros inferiores ou tronco;

» Lesões de membros inferiores;

» Dor.

CAVALCANTI et al., 2007; GLISOI et al., 2012



TIPOS

 Madeira

 Alumínio ajustável

 Alumínio com 4 ponteiras 



RESUMO DOS PRINCIPAIS TIPOS DE BENGALA, SUAS VANTAGENS E DESVANTAGENS

GLISOI, S. F.; ANSAI, J. H.; SILVA, T. O.; FERREIRA, F. P. C.; SOARES, A. T.; CABRAL, K. N.; SERA, T. N.; PASCHOAL, S. Dispositivos auxiliares de marcha: 

orientação quanto ao uso, adequação e prevenção de quedas em idosos. Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. v. 6, no 3, pp. 261-272: 

2012. 



UTILIZAÇÃO E TREINAMENTO COM BENGALA

 DEFINIR A ALTURA DA BENGALA



MARCHA E TRANSFERÊNCIAS COM O USO DA BENGALA 

 Sentar e levantar com bengala

• Para realizar o movimento de se levantar, seja de uma cadeira, da cama ou do

vaso sanitário, o indivíduo deve posicionar a bengala do lado contralateral ao

lado acometido, inclinar o tronco para a frente, apoiar com uma mão sobre a

bengala e a outra sobre o apoio de braços e levantar-se (GLISOI et al., 2012).



• Durante a posição ortostática e

durante a marcha, a bengala

normalmente deve ser segurada com

o membro superior contralateral ao

membro inferior que necessita de

suporte. Durante o ciclo da marcha, a

bengala e o membro inferior

contralateral devem avançar e apoiar

no solo simultaneamente

 Marcha com bengalas

MARCHA E TRANSFERÊNCIAS COM O USO DA BENGALA 



SUBIR E DESCER ESCADAS COM BENGALA

 O padrão de uso da bengala é alterado conforme a atividade seja de subida ou 

descida de escadas. 

• Para subir degraus, o paciente deve segurar o corrimão (se possível) com o membro superior 

ipsilateral (mesmo lado) ao membro inferior acometido, iniciando a subida das escadas 

primeiramente com a perna contralateral à lesão. Assim deve-se apoiar inicialmente a perna 

contralateral (não acometida) no degrau de cima, mantendo a bengala e a perna comprometida 

(oposta) no degrau abaixo. Em seguida, o paciente deve levar a perna lesada ao degrau acima, 

juntamente com a bengala, completando o deslocamento sobre o degrau (Figura 14) (GLISOI et 

al., 2012).



SUBIR E DESCER ESCADAS COM BENGALA

 Para descer a escada, o oposto deve acontecer, primeiro o paciente deve 
posicionar a bengala no degrau abaixo, levando logo após o membro lesado 
ao degrau de baixo, para que o apoio maior fique sobre o membro não 
lesado. Com o apoio, firma-se na bengala, e o membro não lesado pode ser 
levado ao degrau de baixo (Figura 15) (LUSTROSA et al., 2015). 



MULETAS

 As muletas do tipo axilar, são indicadas quando há necessidade de redução

considerável ou remoção total da descarga de peso em membro inferior

acometido. Além disso, esse tipo de muleta pode ser mais adequado para

pacientes com pouca estabilidade de tronco (CAVALCANTI et al., 2007).

 TIPOS:



TIPOS

 Canadense ou Lofstrand (A)

 Axilar (B)

 Muleta de descarga antebraquial. (C)

A                            B                                   C



AJUSTE DE ALTURA

• A descarga de peso corporal deve ser transferida para o apoio manual. Durante 

o uso das muletas axilares, o profissional da saúde deve observar se esse apoio 

está correto. Se for observado que os ombros do paciente estão elevados, as 

muletas podem estar altas demais, o que pode dificultar a manipulação do 

equipamento e favorecer a compressão do plexo braquial. Se for observado que 

o paciente permanece em flexão de tronco, a muleta pode estar muito curta, 

podendo levar ao desenvolvimento de cifose da coluna (Figura 16) (CAVALCANTI 

et al., 2007; GLISOI et al., 2002).



SENTAR E LEVANTAR COM AUXÍLIO DE MULETAS 

 Para sentar, o paciente deve colocar a perna 

lesada à frente, ambas as muletas em uma das 

mãos e utilizar a outra mão para sentir o assento 

da cadeira. Lentamente deve abaixar-se até o 

assento e colocar as muletas com as pontas 

para cima em uma localização de fácil acesso.

 Para levantar, o paciente deve deslocar o centro 

de gravidade do corpo para a parte anterior do 

assento, segurando ambas as muletas na mão 

do lado do membro normal e fazer força para 

ficar em pé sobre o membro inferior não afetado 

(Figura 20) (LUSTROSA et al., 2015).

• Para todos os tipos de muleta, o posicionamento ideal é manter o apoio das 

muletas cerca de 10cm a 15cm anterior e lateral aos pés do paciente, 

formando o desenho de um triângulo no chão



TIPO DE MARCHA

 Marcha tipo mergulho

• Indicada quando há incapacidade de descarregar completamente o peso

nos membros inferiores por fratura, dor, amputação ou pós- -operatório,

entre outros. Deve-se iniciar essa marcha levando-se as muletas à frente do

corpo e, enquanto há descarga de peso total nos membros superiores, os

membros inferiores devem ser impulsionados e deslocados até a frente da

linha entre as muletas ao mesmo tempo.



TIPO DE MARCHA

 Marcha tipo semimergulho 

• Este padrão é indicado quando há fraqueza em ambos os membros

inferiores. Primeiramente ambas as muletas devem ser levadas à frente, e,

enquanto há descarga de peso total nos membros superiores, ambos os

membros inferiores devem ser levados à frente ao mesmo tempo, porém as

muletas não devem ser ultrapassadas.



TIPO DE MARCHA

 Marcha de três pontos 
• É indicada quando há incapacidade de descarregar o peso em um dos

membros inferiores ─ membro acometido por fratura, dor, amputação,

pós-operatório, entre outros. Primeiramente, ambas as muletas devem

ser levadas à frente e, em seguida, o membro afetado. O peso do corpo

deve ser descarregado sobre as muletas e por último o membro não

afetado irá à frente. Possui como vantagem a eliminação de descarga de

peso sobre o membro afetado, porém é necessário que o paciente tenha

um bom equilíbrio.



TIPO DE MARCHA

 Marcha de quatro pontos

• É indicada quando há fraqueza em ambos os membros inferiores ou 

coordenação insuficiente. A sequência de movimentos nesse padrão de 

marcha é a alternância entre os membros, ou seja, muleta esquerda, pé 

direito; muleta direita, pé esquerdo. Possui como vantagem a garantia de 

estabilidade uma vez que sempre há três pontos de apoio no solo

• Marcha de quatro pontos cruzada

• Marcha de quatro pontos paralela



ESCADAS COM O AUXÍLIO DE MULETAS

 Para subir escadas com o auxílio de muletas, o paciente deve avançar ao degrau 
acima com o membro superior não acometido/menos acometido. Com esse 
membro posicionado no degrau acima, o paciente deve apoiar-se nas muletas, que 
estarão no degrau de baixo, avançando com o membro superior acometido/mais 
acometido (Figura A). 

 Ao descer as escadas, o padrão deve ser alterado. O membro inferior 
acometido/mais acometido e as muletas devem iniciar o movimento de descida, 
sendo posicionados no degrau abaixo. Após realizar a descarga de peso nas 
muletas, o paciente deve avançar ao degrau de baixo com o membro inferior não 
acometido/ menos acometido (Figura B). 

A                                                             B



ANDADOR

 Os andadores fornecem quatro pontos de contato com o solo e assim
melhoram o equilíbrio por meio do aumento da base de suporte, maior
estabilidade anterior e lateral e suporte do peso da pessoa. Propiciam
também maior senso de segurança às pessoas que apresentam medo de
cair ao andar.



TIPOS DE ANDADORES SUAS VANTAGENS E DESVANTAGENS



OUTROS TIPOS

 ANDADORES MULTIUSO OU VERSÁTEIS



COMO USAR?

 DEFINIR ALTURA → DA MESMA FORMA QUE SE FAZ NA BENGALA E 

MULETAS, MÃOS NA ALTURA DO QUADRIL.

 LEVANTAR E SENTAR →

 MARCHA COM ANDADOR→



SUBIR E DESCER ESCADAS COM ANDADORES

+

Manusear o andador para subir ou descer escadas é extremamente difícil. Assim, 

não é indicado subir e descer escadas ou usar escadas rolantes com o andador, 

devido ao alto risco de queda (GLISOI et al., 2012).



CADEIRA DE RODAS

 A cadeira de rodas ou os dispositivos de mobilidade com rodas (carrinhas,

skates, scooters) são equipamentos de tecnologia assistiva complexos.

Além de permitirem ao indivíduo a capacidade de se locomover, esses

equipamentos também permitem realizar atividades em casa, no trabalho e

de recreação. Para que o indivíduo com restrição de mobilidade consiga

realizar todas as suas atividades, vários componentes inter-relacionados da

cadeira de rodas devem trabalhar de maneira conjunta para que amplie

sua funcionalidade (CRAME, 20017).



COMPONENTES DA CADEIRA DE RODAS

 COMPONENTES BÁSICOS



TIPOS

 Cadeira de rodas monobloco

 Este modelo de cadeira é leve e 

compacto. Com estrutura inteiriça e 

com quadro menor, ela permite 

manobras em espaços reduzidos e 

oferece mais independência e 

agilidade na locomoção.

 O encosto da cadeira de rodas 

monobloco é dobrável sobre o 

assento, garantindo ainda mais 

firmeza ao equipamento.

https://www.ortobraz.com.br/blog/739-2/


TIPOS

 Cadeiras de rodas motorizadas

 As cadeiras motorizadas são 
conduzidas via joystick pelo próprio 
usuário. Elas oferecem auxílio para 
postura e mobilidade de pessoas 
com habilidade motora das mãos e 
nível de compreensão preservados 
para dirigir o equipamento.

 Este tipo de cadeira é indicado para 
pessoas com pouca força dos braços, 
baixa resistência respiratória, 
tetraplegia, paraplegia, má-formação 
congênita, distrofia muscular, 
esclerose múltipla, esclerose lateral 
amiotrófica, amiotrofia espinhal, que 
sofreram AVC ou lesão medular.



TIPOS

 Cadeira de rodas dobrável em X simples ou duplo

• A estrutura desta cadeira é constituída de duas partes laterais que são

unidas por tubos no formato de um X, que fica sob o assento. Este modelo

oferece mais estabilidade para o corpo, por isso é recomendado para

pessoas com maior dependência, sem controle de tronco e membros.



Modelo convencional Modelo reclinável e com 

elevação de pernas



TIPOS

 Cadeira infantis

• Normalmente para crianças essas cadeiras dispõem de ajuste que 

possibilitam adequar a cadeira conforme a criança cresce. Observar a 

necessidade de adaptações especiais para esses casos



TIPOS

 Cadeira com levante elétrico
• Indicada para casos que precisam de

cuidados especiais para melhoria nas

funções digestiva, respiratória e

circulatória.



TIPOS

 Cadeiras higiênicas ou banho

• Uso exclusivo para higienização ou para fazer as necessidades sem 

precisar usar diretamente o vaso sanitário.



SISTEMA DE PROPULSÃO

 O sistema de propulsão de cadeira de rodas tem o objetivo de promover a 
mobilidade do paciente com menor gasto energético, permitindo a ele 
desempenhar suas funções e ter verdadeira participação social (CRAME, 
2007).

• As cadeiras de rodas manuais

normalmente têm as rodas

traseiras grandes (diâmetro

aproximado de 50cm a 65cm)

para facilitar sua propulsão.



SISTEMA QUICK-RELEASE

 É uma trava que permite retirar as rodas para colocar a cadeira no 
carro. Geralmente as cadeiras tem este sistema nas rodas 
traseiras, mas também é possível colocá-lo nas rodas dianteiras. 
útil para carros com bagageiro pequeno.



PNEUS

 Basicamente existem 2 tipos:

• Maciço • Inflável



ASSENTO E ENCOSTO

 O sistema de assento refere-se ao componente de suporte 
postural e tem o objetivo de oferecer suporte e posicionamento 
adequado ao paciente

• Oferecer suporte postural efetivo, com bom posicionamento da pelve, 

tronco, membros inferiores, e dependendo do caso promover bom 

posicionamento de membros superiores e cabeça;

• Oferecer distribuição de peso adequado redistribuindo os pontos de 

pressão corporais para minimizar o risco de desenvolvimento de úlceras de 

pressão;

• Oferecer conforto adequado para que a posição sentada seja suportada 

por longos períodos de tempo;

• Facilitar a função das extremidades distais promovendo uma base de 

suporte estável para o paciente;

• Permitir o acesso fácil e com menos gasto energético do componente de 

mobilidade (aros das rodas, controle automático).



APOIO PARA OS PÉS, CABEÇA E MEMBROS SUPERIORES.

 Quanto à posição dos pés, o descanso muito alto traz os joelhos para uma 

posição acima do quadril e aumenta a incidência de úlceras de pressão na 

região da tuberosidade isquiática. A posição dos pés em dorsiflexão 

aumenta a estabilidade do paciente e alonga a musculatura da panturrilha 

(LUSTROSA et al., 2015).



APOIO PARA OS PÉS, CABEÇA E MEMBROS SUPERIORES.

• Há cadeira de rodas que o apoio dos pés são ajustáveis, principalmente 

em cadeira de rodas infantis que possibilita ajuste conforme o 

crescimento



APOIO PARA OS PÉS, CABEÇA E MEMBROS SUPERIORES.

 Assim com o apoio dos pé esse deve a altura ideal é 

medida com o usuário sentado com o cotovel fletido a 

90 graus. a altura entre o assento e o cotovelo do 

usuário.



CENTRO DE GRAVIDADE

 Este é o ponto de estabilidade da cadeira, evita (e em alguns casos facilita)

que o usuário empine a cadeira. O centro de gravidade determina o

posicionamento correto da roda com o objetivo de distribuição da massa

corporal em relação ao eixo imaginário de movimentação da cadeira. o

posicionamento correto do centro de gravidade oferece: (1) menor esforço

para tocar a cadeira e (2)melhor condução das manobras.



CAMBAGEM DAS RODAS TRASEIRAS

 É a inclinação das rodas traseiras em relação a estrutura. Com 

a cambagem a cadeira fica mais estável aproxima a roda do 

corpo, diminuindo o esforço.



AVALIAÇÃO DO PACIENTE PARA PRESCRIÇÃO DE 

CADEIRA DE RODAS

 Postura do paciente;

 Assimetrias e deformidades (especialmente assimetrias da 

pelve, subluxação de quadril);

 Equilíbrio sentado;

 Flexibilidade articular (especialmente de coluna e pelve);

 Capacidade funcional (ex.: alcance sentado, capacidade de 

transferência e realização de AVDs).



TRANSFERÊNCIA

• A transferência do usuário da cadeira de rodas é uma ação importante e

determinante para sua independência, tem que ser feita com segurança e o

mais ergonômica possível, caso essa transferência seja passiva, ou seja,

outra pessoa auxilie esse paciente, o mesmo deverá ser feito com cautela e

de maneira bastante segura para evitar quedas tanto o paciente quanto da

pessoa que esteja executando a ação.

Transferência ativa

Transferência passiva



 OUTRAS FORMAS DE TRANSFERENCIAS

TRANSFERÊNCIA

Ativa com a prancha

Passiva com transferidor mecânico 

(foto) ou eletrônico



ADAPTAÇÕES

 INDICAÇÕES CLÍNICAS

• São indicadas para quase a totalidade de usuários de cadeira de rodas, 

uma vez que é necessária a personalização e adequação à característica 

anatômica de cada indivíduo. Isso garante um adequado posicionamento 

corporal e, por isso, é uma ação essencial de prevenção aos problemas 

gerados pela má postura, bem como contribui para a melhora da 

mobilidade. 

• São indicadas para pessoas com deformidades relacionadas ao tronco, 

cifose, cifoescoliose, escolioses funcionais, escolioses estruturais; ausência 

de controle de tronco; falta de controle cervical; fraqueza da musculatura 

abdominal; deformidades articulares em quadril, joelho e tornozelo; luxação 

de quadril, proeminências ósseas, pés eqüino-varos, pés valgo-planos; 

deformidade de punho em flexão; convexidade lombar, espasticidade 

lombar ou torácica.



TIPO DE ADAPTAÇÕES

 Adaptação de assento para deformidades de quadril – Adaptação feita no 

assento da cadeira para manutenção mais adequada da postura sentada e 

prevenção de úlceras de pressão. Em alguns casos a adaptação pode ser

apenas de um assento pré-fabricado como as almofadas com células de ar.



TIPO DE ADAPTAÇÕES

 Adaptação de encosto para deformidades de tronco –

Adaptação feita no encosto da cadeira para acomodar e/ou 

prevenir deformidades.



TIPO DE ADAPTAÇÕES

• Aqui vemos adaptações no assento, encosto e apoio dos pé



TIPO DE ADAPTAÇÕES

 Adaptação do apoio de pés da cadeira de rodas – Adaptação 

feita na parte inferior da cadeira para estabilizar os membros 

inferiores de forma mais adequada. 

Sem apoio dos pé                                     Com apoio dos pés tipo caixa



TIPO DE ADAPTAÇÕES

 Apoios laterais do tronco em 3 ou 4 pontos – Adaptação para 

apoio lateral e estabilização torácica fixado ao encosto para 

prevenir e/ou acomodar deformidades de tronco.

Adaptação feita a partir de molde 3D adaptação convencional 



TIPO DE ADAPTAÇÕES

 Apoio para estabilização da cabeça na cadeira de rodas –

Adaptação feita na parte superior da cadeira de rodas para 

apoio da cabeça dos pacientes com déficit de controle cervical.

• Ajuste de altura

• Profundidade

• Inclinação.



TIPO DE ADAPTAÇÕES

 Adaptação do apoio de braços da Cadeira de Rodas – Adaptação feita no 

braço da cadeira de rodas para acomodação e estabilização adequada dos 

membros superiores. Em alguns casos os apoios dos braços são removíveis 

para adaptação de mesa de atividades.



TIPO DE ADAPTAÇÕES

 Adaptação abdutor tipo cavalo 

para cadeira de rodas –

Adaptação feita no assento da 

cadeira de rodas posicionar a 

pelve e os membros inferiores em 

posição neutra, inibindo adução 

excessiva e rotação interna.



ADEQUAÇÃO DA RESIDENCIA

• A adaptação do ambiente domestico e de trabalho do usuário de cadeira de

rodas é importante para promover a independia, essa adequação de ser

segura e ergonômica.



OBRIGADO

“UMA SOCIEDADE PODE SER MENOS EXCLUDENTE QUANDO 

RECONHECE A DIVERSIDADE HUMANA E AS NECESSIDADES 

ESPECÍFICAS DOS VÁRIOS SEGMENTOS SOCIAIS, 

ASSEGURANDOLHES OPORTUNIDADES DE ACESSO AOS BENS 

E SERVIÇOS DOS QUAIS NECESSITAM” 

(AMARAL ET AL., 2012). 
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+55 85 3226.5265 / 3253.5893
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centroortopedico@hotmail.com.br
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