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DESIGN ASSISTIVO: 
DIRETRIZES PARA ESCOLHA 

DE CADEIRA DE RODAS INFANTIL

OBJETIVO GERAL:  
  

Propor diretrizes para escolha 
de cadeira de rodas voltadas 

ao universo infantil.

01. Conhecendo a de�ciência.
02. Acompanhamento pro�ssional.
03. Escolhendo a cadeira de rodas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 

• Mapear histórico das cadeiras de rodas 
       - tecnologia e materiais.
• Estudar a percepção e emoção 
       da criança cadeirante.
• Descrever o perfil do 
       público-alvo (disfunção).
• Entender a interação da cadeira
       com o cadeirante.
• Avaliar real necessidade de trocas 
       da cadeira de rodas em fase de 
       desenvolvimento infantil.

    Segundo a Constituição Brasileira é de 
competência comum da União dos Esta-
dos prover assistência pública, dar prote-
ção e garantia de integridade às Pesso-
as com de�ciência(s). Desta forma, 
pode-se considerar válido no Brasil que a 
cadeira de rodas deve ser disponível e 
acessível, o que por vezes não ocorre. 
          Nesta pesquisa foi proposta uma 
prospecção sobre o tema Tecnolo-
gia Assistiva, em torno da cadeira de 
rodas infantil, objetivando-se a criação 
de diretrizes para sua escolha, através 
das quais os pais possam se basear e 
conhecer seus direitos. 

Síntese do 
resultado-
o manual.
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01. 
Conhecendo 
a deficiência

1 2 3 A pessoa com deficiência, segundo a lei 
nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Lei Brasi-
leira de Inclusão da Pessoa com Deficiên-
cia, é toda aquela que:

 “Art. 2º (...) tem impedimento de lon-
go prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, o qual, em 
interação com uma ou mais barreiras, 
pode obstruir sua participação plena 
e efetiva na sociedade em igualdade 
de condições com as demais pessoas” 

Você sabe 
o que diferencia
uma pessoa 
com deficiência?

Ou seja,  a pessoa com deficiência é 
aquela que a partir da observação de um 
profissional da saúde pode se utilizar da 
tecnologia assistiva para atingir seus ob-
jetivos de forma mais rápida, rompendo 
as barreiras que surgem durante o cami-
nho, da sua maneira e no seu tempo.

Você já viu uma placa 
parecida com essa?
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Devido às lesões causadas no cérebro, 
as crianças podem ter dificuldade para 
manter a posição devido ao cansaço. Isso 
torna as atividades mais difíceis e cansa-
tivas. Sendo neste momento que o auxí-
lio do profissional de fisioterapia se torna 
necessário.

Esse profissional se utiliza de ferramen-
tas como o Sistema de Classificação da 

avaliar a capacidade de mobilidade do in-
divíduo, para então coordenar atividades 
de melhora da mobilidade e encaminhar o 
pedido para a utilização da cadeira de ro-
das. Dessa forma, ajudando essas crian-
ças a desenvolver a capacidade motora 
de forma mais assertiva.

Fisioterapeutas
Entenda o GMFCS

O GMFCS trata-se da classificação de 
movimentos do dia-a-dia, como o sentar, 
as transferências entre lugares e a mobi-
lidade de cada um, divididos em 5 níveis. 
É graduada também em uma escala de 4 
pontos, na qual: 

0 = Não realiza; 

1 = Inicia atividade; 

2 = Completa parcialmente 
        a atividade; 

3 = Completa a atividade.
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NÍVEL I
Anda com poucas limitações 

Têm limitações para andar por longas dis-
tâncias e equilibrar-se e podem precisar 
de um dispositivo manual de mobilidade 
ao aprender a andar.

GMFCS

NÍVEL II
Anda com limitações 

São capazes de andar sem um dispositivo 
manual de mobilidade depois dos quatro 
anos de idade.

NÍVEL III
Anda utilizando um dispositivo 
manual de mobilidade 

Requer o uso de um  dispositivo manual 
de mobilidade para andar em espaços in-
ternos e o uso de mobilidade sobre rodas 
fora de casa.
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