
FORMULÁRIO DO REQUERENTE DA CADEIRA DE RODAS

Nome do Requerente:

O requerente é CAPAZ de:

Manter a cabeça erguida:

  Sim     Não

Manter o corpo ereto:

  Sim     Não

Usar os braços:

  Sim     Não

Usar as pernas:

  Sim     Não

Controlar o intestino e a bexiga:

  Sim     Não

Outras Observações:

O requerente consegue sentar e se levantar de uma cadeira:

  De forma independente 
  Com ajuda 
  Com a ajuda de 2 pessoas

Este requerente pode precisar de:

  Cinto de Segurança 
  Arnês 
  Almofada de Alívio de Pressão

Nome do Cuidador:

Técnico:

O requerente tem uma escara de decúbito:   Sim   Não

Se sim, onde você nota vermelhidão ou feridas:

Telefone:

Telefone:

Email:

Email:

Você Está Empregado:

  Sim     Não    What Job:

Data de Nascimento:

Endereço:

Por que você precisa de uma cadeira de rodas?

Você tem uma autorização médica ou um certificado do 
governo?

  Sim     Não

Você já teve uma cadeira de rodas antes?

  Sim     Não

Você tem portas estreitas ou utiliza transporte público?

  Sim     Não

INFORMAÇÃO GERAL DEFICIÊNCIA

CONSIDERAÇÕES

INFORMAÇÕES SOBRE O CUIDADOR

ESCARAS DE DECÚBITO NA PELE

FR
EN

TE

AT
RÁ

S

NOME EN LETRA DE FORMA ASSINATURA DATA

MES DIA ANO



FORMULÁRIO DE ADAPTAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS

Nome do Requerente:

#1 LARGURA DO ASSENTO: ___________ (cm) 
Isso irá ajudá-lo a escolher a caixa:

 Onde eu meço? 
• • Comprimento na parte mais larga dos quadris ou pernas

#3 ALTURA DO ENCOSTO: __________ (cm) 
Fixar o encosto começando pela parte inferior 
movendo para cima:

 Onde eu meço? 
• Comprimento do assento até dois dedos 
abaixo do ombro

#2 COMPRIMENTO DO ASSENTO: __________ (cm)

 Onde eu meço? 
• Comprimento da parte de trás até a parte de trás do joelho

Data de hoje:

O requerente possui uma ferida aberta?

  Sim     Não

 ***SE SIM, SEM CADEIRA DE RODAS NESTA HORA. 
         Encaminhar o Requerente a um profissional médico

Does the applicant need some support to sit upright?

   Sim     Não
 ***SE SIM, ERGUER O ENCOSTO.

LARGURA DO ASSENTO (CM) MODELO E TAMANHO

38cm — 44cm  GEN_1

25cm — 29cm  GEN_2 S  /  GEN_3 S

30cm — 34cm  GEN_2 M  /  GEN_3 M

35cm — 39cm  GEN_2 L  /  GEN_3  L

40cm — 44cm  GEN_2 XL  /  GEN_3 XL

POSIÇÃO ALTURA DO ENCOSTO (CM)

Maior do que 52cm  MAIOR: Todas as Correias

48cm — 52cm  
Alto-Médio:  
Mover 1 correia para baixo

44cm — 48cm  
Baixo-Meio: 
Mover 2 correias para baixo

Menor do que 44cm  
O Menor: 
Mover 3 correias para baixo

COMPRIMENTO DO ASSENTO 
(CM) POSIÇÃO

Menor do que 41cm  MAIS CURTO

41cm — 49cm  MEIO

Maior do que 49cm  MAIS COMPRIDO

Técnico:

NOME EM LETRA DE FORMA ASSINATURA DATA

MEDIR ESTAS TRÊS ÁREAS
Tenha cuidado para não dobrar a fita métrica



CADEIRA DE RODAS INTEIRA 

Não há bordas afiadas

Nenhuma peça está danificada ou arranhada

A cadeira de rodas roda em linha reta

As porcas e parafusos estão apertadas

Montagem de quadro apropriado

RODAS GIRATÓRIAS FRONTAIS 

Rodam livremente

Rodam sem tocar no garfo

Os parafusos estão apertados

RODAS TRASEIRAS 

Rodam livremente

Os parafusos do eixo estão apertados

Pneus inflados corretamente (com pressão do polegar, a roda pode ser pressionada abaixo de 5mm)

As rodas de pressão estão seguras

FREIOS

Funcionem corretamente

APOIOS PARA OS PÉS

Os apoios para os pés estão firmemente presos

ALMOFADA

A almofada cobre totalmente o assento sólido

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA E ADEQUAÇÃO AO USO
Depois de terminar a montagem. Verifique a cadeira de rodas para se certificar de que
está segura e pronta antes que alguém se sente nela.

Técnico:

NOME EN LETRA DE FORMA ASSINATURA DATA



FORMULÁRIO DE CONFIRMAÇÃO DE ADAPTAÇÃO
Quando o usuário da cadeira de rodas está sentado corretamente.
Sua posição na cadeira de rodas deve parecer com a seguinte imagem:

 Quadris na parte traseira da cadeira de rodas

 Pés colocados nos apoios para os pés os apoios para os pés pelo menos a 
5 cm do chão para espaço

 As costas da pessoa descansa confortavelmente no encosto

 Espaço para uma largura de 2-3 dedos entre o topo da cadeira de rodas e 
a parte inferior do ombro do usuário

 Largura vertical da mão entre os quadris do usuário da cadeira de rodas e 
dentro da cadeira em ambos os lados

 Espaço para 2-3 dedos de largura entre a frente do assento e a parte de 
trás do joelho do usuário.

Técnico:

NOME EM LETRA DE FORMA ASSINATURA DATA



ESCARAS DE DECÚBITO MARCA UMA VEZ APRENDIDA

4 Posição de alívio de pressão - Mantenha as posições 1 minuto a cada 15 minutos

Desenvolver tolerância da posição sentada

Ensine a alongar à noite (geralmente de barriga para cima)

TRANSFERÊNCIA

Transferência independente

Transferência assistida por uma pessoa

Transferência assistida por duas pessoas

HABILIDADES DE MOBILIDADE

Mover a cadeira de rodas para a frente (assistida ou independente)

Curvas

Inclinações para cima e para baixo

Degraus para cima e para baixo/meio-fio

Colocar os freios

Recuperação de queda

MANUTENÇÃO

Limpar a cadeira de rodas e a almofada

Encher os pneus

Apertar as porcas e os parafusos (se estiverem soltos)

Verificar o estofamento

Verifique se há raios quebrados ou danificados*

Verifique se há ferrugem na armação

Onde ir se a cadeira de rodas precisar de conserto, não se encaixar ou quando não é confortável.

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE HABILIDADES DE TREINAMENTO DO USUÁRIO
Use isto lembre-se de ensinar essas habilidades ao usuário da cadeira de rodas
e/ou ao cuidador. Dê ao usuário da cadeira de rodas o manual do usuário.

Técnico:

NOME EM LETRA DE FORMA ASSINATURA DATA

*Se os raios (fios da roda) quebrarem, ou a cadeira de rodas precisar de óleo, consulte o parceiro de distribuição ou uma bicicletaria local.


