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RESUMO

A  cadeira  de  rodas  é  um  meio  auxiliar  de  locomoção  dos  usuários  com
deficiência e/ou redução da mobilidade, auxiliando na independência funcional,
a  qual  evoluiu  nos  aspectos  gerais,  funcionalidade,  mobilidade,  materiais
rudimentares a sofisticados, a tecnologia mais segura e eficaz, melhorando a
sua  qualidade  de  vida.  Objetivo:  Este  estudo  objetivou  investigar  o
desenvolvimento  da  cadeira  de  rodas e  sua relação com a importância  da
funcionalidade e mobilidade ao usuário. Métodos: Trata-se de uma revisão de
literatura,  buscando  artigos  e/ou  materiais  didáticos,  a  partir  das  bases  de
dados  SciELO,  Google  Acadêmico,  Google  e  PubMed.  Os  dados  do
desenvolvimento da cadeira de rodas foram analisados através da linha do
tempo por ordem cronológica e  um quadro com autor/ano, título do artigo e
palavra-chave.  Selecionados  15  artigos  científicos  e  materiais  didáticos
publicados  entre  2002  e  2021. Resultados/Discussão:  Encontrou-se  uma
diversidade significativa de cadeira de rodas, quanto ao material, de madeira,
horizontalizada e fixa para um design arrojado, de fibra de carbono, levando em
conta  os  aspectos  ergonômicos,  de  segurança,  conforto,  funcionalidade,  os
quais comungam na inclusão social  e na autonomia do usuário. No esporte
também  apresentou  modificações  ao  longo  do  tempo,  o  que  proporciona
competitividade com segurança. Aspectos como manejo e o seu deslocamento,
seja pelo cadeirante ou por terceiros, está evoluindo de forma significativa em
todos  os  modelos  de  cadeira  de  rodas  seja  manual,  banho  e  motorizado.
Conclusão: Neste estudo foi possível observar que a cadeira de rodas ocorreu
transformações ao longo do tempo, tanto no desenvolvimento do dispositivo de
locomoção  como  os  aspectos  levantados  e  discutidos  referentes  a
funcionalidades, importância e gerais. 

Palavras-chaves: Cadeira  de  rodas,  funcionalidade,  design,  histórico  e
independência.

Introdução

Indivíduos  com  deficiência  ou  com  redução  da  mobilidade

constantemente  necessitam  de  equipamentos  auxiliares  para  a  locomoção,

buscando assim sua independência funcional (CARO; CRUZ, 2020). Portanto,

a evolução histórica das cadeiras de rodas, ou então, dispositivo de locomoção

é  determinada  pelas  necessidades  e  novas  demandas  de  pessoas  com



deficiência  que  buscam  aprimorar  aspectos  biomecânicos  e  fisiológicos

(BERTONCELLO; GOMES, 2002).

Os estudos indicam que cerca de 65 milhões de pessoas são usuárias do

dispositivo de locomoção no mundo todo. Além disso, apenas a minoria deste

total adquire um dispositivo apropriado que atenda às suas necessidades, com

acessórios personalizados e adequado ao seu ambiente familiar, laboral e de

lazer. No entanto, no ano de 2003, outros 20 milhões não possuem acesso a

este dispositivo  (RODRIGUES; SILVA, 2000). Em consequência desencadeia

reflexos na vida cotidiana pela limitação na participação e redução na conexão

com a sociedade (CARO; CRUZ, 2020).

Ao longo do tempo, o desenvolvimento histórico sobre o dispositivo de

cadeiras  de  rodas  (CR’s)  vem  evoluindo  em todos  os  aspectos,  desde  os

materiais mais rudimentares e sofisticados, até para os materiais mais seguros

e  de  última  geração,  tornando-se  também  um  dispositivo  tecnológico,

melhorando  progressivamente  a  mobilidade  ao  usuário  (BERTONCELLO;

GOMES, 2002). Sendo assim, a evolução neste processo, corresponde a um

modelo  híbrido,  tanto  no  design  quanto  na  engenharia,  pois  desempenha

aspectos tecnológicos para a estrutura do dispositivo vinculado ao ser humano,

contemplando o quanto o usuário a utiliza, sua experiência e a sua viabilidade

de uso (ZHANG et al., 2021).  

Conforme as funcionalidades, mobilidades e do espaço público em que os

usuários  se  encontram,  necessitam ajuda de seus familiares ou cuidadores

para as atividades de vida diária (AVD’s), tornando-se usuários dependentes,

no  entanto,  existe  usuários  independentes,  que  adquirem  buscar  a  sua

assistência  adequada  quando  há  uma  relação  positiva  e  direta  entre  as

cadeiras  de  rodas  e  o  usuário  (RODRIGUES;  SILVA,  2000).  Porém,  a

acessibilidade arquitetônica e a ergonomia depõem a esse favorecimento, pois

o usuário,  em certas ocasiões e espaços, encontra barreiras arquitetônicas,

ficando  precavido  de  transitar  nos  lugares  com  o  dispositivo,  devido  ao

tamanho  do  mesmo  que  é  disponibilizado  ao  usuário  e  a  ausência  na

adequação e manutenção dos sistemas referentes à construção civil no País,

sendo  encontradas  nas  ruas,  meios  de  transportes,  instituições  bancárias,

supermercados, residências, farmácias, cinemas e lugares que os impeçam de

se locomover (SANTOS, 2013).



Sabe-se que o desenvolvimento histórico das cadeiras de roda contribui

para  a  funcionalidade  e  mobilidade  ao  usuário,  entretanto,  a  literatura

contemporânea ainda não elucidou a relação entre os momentos históricos e

seu  desenvolvimento.  Sendo  assim,  esta  pesquisa  teve  como  objetivo

investigar  o  desenvolvimento histórico das cadeiras de rodas e sua relação

com a importância da funcionalidade e mobilidade ao usuário.
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