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INTRODUCAO A 
FREE WHEELCHAIR MISSION 

A Free Wheelchair Mission 
é urna organizac;:ao sem 
fins lucrativos, humanitária 
e religiosa que fornece 
cadeiras de rodas a 
organizac;:6es parceiras 

internacionalmente. 

Atualmente, a Free 
Wheelchair Mission oferece 
as cadeiras de rodas GEN_1, 
GEN_2 e GEN_3. Nossos tres 

tipos de cadeiras de rodas 
sao fabricados em nossa 
fábrica na China. O conteiner 
com 440-550 cadeiras de 
rodas é enviado para as 
organizac;:6es parceiras. 

Nossas organizac;:6es 
parceiras fornecem as 
cadeiras de rodas para 
pessoas que v1vem em seu 
país e precisam de urna 
cadeira de rodas para 
mobilidade. 

Bem-vindo ao Treinamento de Cadeira de 

Rodas! 

www.freewheelchairmission.org 
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PADR0ES DA FREE WHEELCHAIR MISSION 

Os fornecedores de cadeiras de rodas da FWM irao selecionar 
os candidatos. 

Os fornecedores de cadeira de rodas da FWM irao montar e 
ajustar corretamente a cadeira de rodas para cada indivíduo. 

Os fornecedores de cadeira de rodas da FWM nao darao urna 
cadeira de rodas desmontada ao usuário final ou a qualquer 
parceiro de sub-distribui<;ao sem treinamento. 

Os fornecedores de cadeira de rodas da FWM, de maneira 
consciente, nao darao urna cadeira de rodas a alguém com 
urna úlcera por pressao localizada em urna área que suporta 
peso. O parceiro precisa consultar um profissional médico. É 
importante que a pessoa seja encaminhada a um profissional 
médico, nao importa onde a úlcera por pressao tenha se 
formado. As exce<;6es incluem se a pessoa foi liberada por um 
profissional médico ou se a úlcera por pressao estiver 
curada/fechada. 

Os fornecedores de cadeiras de rodas da FWM nao irao dar 
urna cadeira de rodas básica da FWM para alguém que nao 
consegue se sentar ou manter a cabe<;a erguida de maneira 
segura, a menos que o parceiro seja treinado a fornecer os 
ajustes e foi aprovado pelo Gerente de Programas Médicos ou 
por um Treinador Regional da Free Wheelchair Mission. Se o 
indivíduo é colocado em situa<;ao nao segura, nao se deve 
fornecer urna cadeira de rodas. O parceiro deve ser 
encaminhado para urna cadeira de rodas apropriada (ou um 
parceiro que pode fornecer o suporte necessário). 
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Os fornecedores de cadeira de rodas da FWM nunca cobrarao @
do usuário final pelo servi<;o de cadeira de rodas ou pela cadeira 
de rodas. 

Os fornecedores de cadeira de rodas da FWM garantirao que 
todos os indivíduos que recebem urna cadeira de rodas também 
receberao treinamento sobre cuidados com o corpo, exercícios 

7 de alívio de pressao e instru<;ao, habilidades de mobilidade e 
transferencias. 



CAPACITA(:ÁO DE NÍVEL BÁSICO OU INTERMEDIÁRIOwHEELC�';.';: ,R 
MISSION� 

Componentes básicos da cadeira de rodas 
Urna cadeira de rodas básica é melhor para quem precisa de urna cadeira de rodas 
para mobilidade e que consegue se sentar ereto e manter a cabec;:a erguida com 

seguranc;:a. 

Componentes da cadeira de rodas intermediária 

Urna cadeira de rodas intermediária é melhor para urna pessoa que precisa de 

urna cadeira de rodas para mobilidade e que precisa de ajuda para sentar-se 

ereto ou manter a cabec;:a erguida com seguranc;:a. 

Por que isto é importante? 
Ter urna cadeira de rodas que atenda as necessidades da pessoa irá: 

•Aumentar a seguranc;:a para o usuário de cadeira de rodas (ex. capacidade de
respirar, prevenir les6es e dor)

• Ajudar o corpo do usuário a crescer de forma saudável

• Ajudar o usuário a usar sua cadeira de rodas para participar de atividades que

desejam ou precisam fazer por períodos mais longos



PROVISÃO DA FWM E PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO 
ANTES DE FORNECER A CADEIRA DE RODAS 

AÇÃO RECURSO PARA USAR 

1 
Indicar usuários e fazer a avaliação (aplicação e medidas). 

 Aplicação e Formato de Ajuste

2 
Rever aplicações - Determine quem estará seguro em uma 
cadeira de rodas FWM e quem precisa de uma referência. 

 Aplicação e Formato de Ajuste
 "Básico ou Intermediário"

3 
Verifique o material para a cadeira de rodas apropriada 
(modelo e tamanho). Faça o pedido, se necessário. 

 Aplicação e Formato de Ajuste
 Formulário de Pedido

4 Agende e planeje o(s) evento(s) ou visite. 
 “Planejando o evento de

atendimento para cadeira de
rodas”

5 Treine ou treine novamente todos que fornecerem cadeiras 
de rodas. 

 Contato FWM

DURANTE A PROVISÃO PARA CADEIRAS DE RODAS 

AÇÃO RECURSO PARA USAR 

1 
Revise a aplicação. Se não foi concluído antes, deve ser 
concluído como o primeiro passo.  Aplicação

2 
Obtenha as medidas do usuário da cadeira de rodas para 
determinar que tamanho e ajustes são necessários (ou 
confirme as medidas). 

 Formato de Ajuste
 Barras transversais
 Cartazes

3 

Escolha, monte e verifique a cadeira de rodas para se 
certificar de que é segura e funcional. 

 “Prescrição e
Recomendação”

 Vídeos de Montagem
 Manual de Montagem
 Checklist de Segurança Pronta

4 
Providencie para que o usuário da cadeira de rodas se 
sente na cadeira de rodas e faça os ajustes necessários.  Checklist de Confirmação de

Ajuste

5 
Treine o usuário de cadeira de rodas e/ou o cuidador, dê o 
manual do usuário e compartilhe a mensagem cristã. 

 Manual de Treinamento do Usuário
 Checklist de Habilidades de Treinamento

do Usuário

DEPOIS DE FORNECER UMA CADEIRA DE RODAS 

AÇÃO RECURSO PARA USAR 

1 Atualize seu banco de dados.  Seu próprio sistema de banco de
dados

 Amostra de Banco de dados da FWM

2 
Faça indicações para hospitais, clínicas ou outras 
organizações, conforme necessário. 

 ISWP
 Transformação de Equipe FWM

3 Preencha o Relatório de Contêiner da Cadeira de Rodas.   Relatório de Contêiner de Cadeira
de Rodas 

4 Envie por e-mail ou WhatsApp quaisquer problemas de 
controle de qualidade. 

 Telefone: +1 (323) 996-9198
 Relatório de Campo QC

5 
Siga os usuários de cadeira de rodas e a Free Wheelchair 
Mission. 

 Contato FWM
 Formulário de Acompanhamento

https://www.wheelchairnet.org/
https://www.surveymonkey.com/r/WHEELCHAIR_CONTAINER_REPORT
https://www.surveymonkey.com/r/WHEELCHAIR_CONTAINER_REPORT


CONSCIENCIA DA DEFICIENCIA 
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"As pessoas com deficiencia sao aquelas que tem incapacidades prolongadas de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, em interac;ao com diversos 

impedimentos, podem prejudicar sua participac;ao plena e efetiva na sociedade, 
em igualdade de condic;6es com as demais pessoas." 

Assembléia Geral da ONU, Convenr;ao sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiéncia 

Trate as pessoas como voce gostaria de ser tratado: 

• Pergunte antes de voce ajudar

• Explique o que voce está fazendo

• Fale com a pessoa que precisa da cadeira de rodas - as pessoas com

elas podem nao ser cuidadoras

• Quando conversar com alguém, tente ficar ao nível dos olhos, portanto, sente-
se, se possível

• Nao se mova ou toque na cadeira de rodas de urna pessoa sem permissao

• Converse com a pessoa como voce faria com qualquer outra pessoa

• Concentre-se na pessoa, nao na deficiencia

• Verifique a acessibilidade dos lugares que voce frequenta e fac;a as adaptac;6es
necessárias
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INSTRUCAO SOBRE FERIDA 
Úlceras por pressao: Ferimentos causados por pressao, fricc;ao ou forc;a de 
cisalhamento. 

• Pressao (pressionando para baixo) - geralmente áreas ósseas do
corpo pressionando contra urna superfície. Ex. Quando o ombro
pressiona o encosto.

• Fricc;ao (atrito) - Geralmente movimento sobre outra superfície. Ex. A
parte de trás do seu brac;o estregando no lado da cadeira de rodas.

• Forc;a de cisalhamento (puxando): Geralmente mais comum em adultos
mais velhos com pele delicada. Ex. Movimentar-se para entrar e sair da
cadeira de rodas com a pele se esticando sobre o assento.

Formulário de áreas comuns com úlceras por pressao: 
As pessoas que tem deficiencias de mobilidade sao mais propensas a ter úlceras 
por pressao devido a diminuic;ao da sensac;ao e/ou movimento . 

• 
Sentado(a): • 

• Ombros la 

• Quadris
• Cóccix
• Calcanhares
• Cotovelo/ Antebrac;o

Assentamento: 
• Joelhos
• Quadris
• Cabec;a
• Ombros
• Calcanhares

Skin 

Soft 

Bone 

A pele fica com urna 
cor diferente, vermelha 
ou roxa. 

Skin --.¡:::;;;::;:;;=-

& 
Soft 
Tissue 

Urna bolha se forma 
e/ou a pele se abre. 

A úlcera ou ferida 
cresce mais 
profundamente. 

A ferida penetra 
profundamente no 
seu músculo e osso. 
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AVALIACAO E APLICACAO 
O objetivo da avaliacao é coletar informac6es para ajudá-lo a recomendar um 
produto ou servico. 

Use o formulário da FWM ou formulários de avaliacao da OMS 
específicos para o fornecimento de cadeiras de rodas. Voce está 
convidado a fazer a sua própria avaliacao, mas por favor envie para 
aprovacao da FWM. 

r.;,
2 

Sente-se perto da pessoa (e cuidador, se for o caso). Apresente-se, 
L.!.J fale sobre o propósito da avaliacao e conheca o usuário.

III v_ oce precisará coletar as seguintes informacoes:
lnformac6es pessoais 

• lnformac6es sobre o cuidador 
• Diagnóstico/Motivo a pessoa necessitar de urna cadeira de rodas
• Se a pessoa atualmente tem urna cadeira de rodas ou já usou urna no

passado
• Se a pessoa usa transporte público ou precisa passar por

portas estreitas
• Histórico de ferida de pressao

Voce precisará observar o seguinte: 
• Se a pessoa consegue sentar-se de forma ereta
• Se a pessoa puder manter a cabeca ereta
• Como a pessoa se move (transferencias)

WHEELCHAIR APPLICATION -..;;E Ó. 

Cllent Nanw: Dat• of Blrth & A9't: 

Addrau: 

Phone #: 

Diagnosis: 

Aok 

Do you have a medica! or 111overnment 
certlflcate7 aves C 'lo 

Do you currently have a wheelchalr? 
aves CJ o 

Where wl ll Y<Ml UH thl1 wheelchalr? 
[JA:h=::Me' CJ nthecomMJn:�· 
[],'\: WO'k CJ Ott-e-: 
[] n •val areas 

Caretaker Name (lf a?Pllcable): 

Can the cllent 11.11tely hold thelr head 
uprlaht? C Ves C No 

Can the c:llent s.afely hold th•lr body 
uprl51ht? CJ Yes CJ o 

Thl1 cllent can sie-t In and out of 111 
whe,elchalr: 
a rrcepercently 
[] \Vth ass·s:arce of 1 �rson 

\','th ass·s:urrce of 2 peoo e 

What Is your experlence uslng a whe•lchalr: Note1: 

PRESSURE SORES/SKIN 

Does the pers.on have II pre1Sure sora? 
C '-'es [] '° 

Does the person have II hlstory of pressure 
sont11 
av-e5 a'<>

RECOMMEiNDATION A PRESCRIPT10N 

lf y•1, descrlb•: 

a GEN_:Z a GEN-3 REFERRALOUT: _____ _ 

Name OrganlzaOon Todayts Date 

•
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PRESCRICAO E RECOMENDACAO 
COMECE AQUI 

..,,,...- ........ 
/ ' 

/ \ 

( 
GEN_l 

) GEN 2 
GEN=3 

\ / 
' / ....... - _.,,. 

O USUÁRIO CONSEGUE: 
Sentar-se ereto e

manter a cabeca ereta? 

;------- i _______ _ 
, 

' 
1 ENCAMINHAR: : 
1 1 
1 Outros provedores 1 

: de cadeira de rodas : 
1 / , _________________ ; 

;-----------------, 

/ ENCAMINHAR: : 
1 Um profissional médico 1 

: deve examinar a ferida :
1 1 , por pressao 

1 ,_________________ ; 

Use este fluxograma para ajudá-lo a fazer 
urna receita ou recomendac;ao sobre qual 

tipo de cadeira de rodas ou servic;o a 
pessoa precisa. 

;-----------------
, \ 
1 1 

: Cadei ra de rodas : 
: GEN_2 : 
1 / , _________________ ; 

l 

O USUÁRIO: 
Tem urna ferida por 

pressao? 

; -, 
1 1 
1 1 
1 1 

;-----------------
, \ 
1 1 

: Cadeira de Rodas : 
: GEN_3 : 
1 / , _________________ ; 

l 

r 
O USUÁRIO: 

Precisa de um ajuste 
especial do apoio para os 
pés usando as brac;:adeiras 
do apoio para os pés ou o 

apoio para os pés? 

: Cadeira de rodas GEN_2 : ..,_
1 1 
1 / , _________________ ; 



MEDIDAS 

El 
Encontre o seu formato de ajuste.
Esta é a segunda página da 
apostila. lsso ajudará voce a obter 
as medidas e a ajudá-lo com sua 
avalia<;ao ..-------..

WNERCH.t..l• FIT FOIIM -;S t. 

l�-._, ___ �_t:�- 1 

Providencie para que o usuário se 
sente em um banco plano e estável 
como mostrado abaixo. 

• 

Obtenha as medidas das costas 
do usuário até a parte traseira 
do joelho do usuário. 

• 
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Explique que voce fará medi<;6es 
para recomendar a cadeira de 
rodas ou servi<;o adequado para 
a situa<;ao do usuário. 

• 

[!] Obtenha a medida no ponto mais

largo dos quadris ou pernas do 
usuário 

m 

• 

Obtenha as medidas do ponto 
mais baixo do ombro até o 
banco . 

•
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MONTAGEM DA CADEIRA 

Prepare-se para montar a cadeira de rodas: 
• Escolha as caixas de cadeiras de rodas com base nas suas

avaliac;:óes e no tamanho da pessoa.
• Encontre urna área aberta para trabalhar
• Verifique se todas as pec;:as necessárias foram incluídas na caixa.
• Localize as ferramentas. Urna caixa das quatro ferramentas é

fornecida em cada conteiner.

Lembre-se destes recursos: 
• Manual de Montagem
• Vídeos de Montagem
• Folhetos de montagem/ajustes
• Ferramentas no conteiner
• Checklist de Seguranc;:a Pronta

Montagem: 
Monte a cadeira de rodas de acordo com as medidas que voce obteve 
para o formato de ajuste. Aqui está a ordem recomendada para 
montar a cadeira de rodas. Urna vez terminada a montagem, verifique 
a cadeira de rodas usando a "Checklist Segura e Pronta." Veja a 
próxima página para rótulos de pec;:as para cadeiras de rodas. 

1. Armac;:ao
2. Assento com a almofada
3. Encosto
4. Todas as rodas (pneus e rodas giratórias)
5. Freios
6. Cinto de seguranc;:a e correia da panturrilha

Relatar problemas de controle de qualidade: 

SAFE AHD 1111:EADY CHECKUST -;::::: l.a. 

, ..._, ____ ,,. 

.... ,. -� ...

Voce precisará fazer o seguinte para ajudar a FWM a seguir e fazer 
alterac;:óes. Como nao vemos as cadeiras de rodas, dependemos de 
voce para nos avisar sobre quaisquer problemas. Desta forma, 
podemos melhorar a cadeira de rodas e evitar problemas futuros. 

• Tire urna foto do problema
• Descreva o problema
• Anote o número de PO localizado no painel lateral ou caixa
• Registre quantas vezes voce ve o problema
• Relatar usando o WhatsApp #: + 1 (323) 996-9198



MONTAGEM DA CADEIRA 

Barra de ajuste 
do apoio dos pés 

Cinto da 
pantumilha 

Painel Lateral 

Apoio para os pés 

Encosto 

Almofada e assento 

Barra Transversal 

" 

PNEU 

Rodas Giratorias 

FREE& 
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Empurrar o aro 

Bomba de Pneu 
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ESPECIFICAOES DA CADEIRA 

GEN_l 
• Cor: Cadeira branca, armac;:ao preta e rodas.

• Uso: Melhor se usado como urna cadeira de rodas de transporte nas instalac;:oes.

• Tamanhos: Apenas um tamanho.

• Assento/Encosto: O assento e o encosto sao urna única cadeira de plástico. A
resina incluí aditivos resistentes aos raios UV para reduzir os danos causados pela
luz solar.

• Rodas Traseiras: 60,9cm x 5,4cm (24 "x 2,125") com aros de ac;:o cromado de 36 raios
e 1,2cm (.47 ") eixos de diametro. As rodas incluem aros de ac;:ocom 1,6cm (63") de
diametro, com quatro pontos de fixac;:ao.

• Rodas Giratórias: giradores grandes de borracha (diametro: 20 cm/7,87 ",
largura: 4cm / 1,6") para maior distancia entre eixos e estabilidade.

• Apoio para os pés: ajustável para quatro comprimentos diferentes de perna, com um
alcance de 31cm/12,2 ".

• Peso Líquido: 17,6kg/38,81bs

• Tamanho da caixa: As dimensoes externas da caixa grande sao de 84 cm x 72 cm x
60 cm e pesam 47,6 kg para 10 cadeiras de rodas. Dimensoes externas da caixa
pequena: 72cm x 62xm x 16cm e pesa 13kg para 1 cadeira de rodas.
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GEN_2 
• Cor: Azul claro.

MISSION 

• Uso: O GEN_2 foi projetado para acomodar urna grande variedade de usuários
de cadeiras de rodas que precisam de urna cadeira de rodas com arma<;::ao
rígida com apoios de pés ajustáveis. A FDA dos EUA liberou o GEN_2 para
venda nos EUA em 2012.

• Tamanho e Peso da caixa: 68 cm x 68 cm x 26 cm; 18 kg; As cadeiras de
rodas chegam desmontadas em caixas.

• Tamanhos: Quatro tamanhos por largura do assento (barras transversais):
35cm (pequeno), 40cm (médio), 45cm (grande) e 50cm (extra grande); as
larguras da cadeira de rodas nos pontos mais largos (aros de mao) sao
632,Smm/24,9" (pequeno), 693,4mm/27,3" (médio), 718,lmm/28,3" (grande) e
800,lmm/31,5" (extra grande).

• Assento: O padrao de inclina<;::ao do assento é 8º. A base do assento é de
polipropileno e pode ser ajustada em tres profundidades diferentes. Cada
cadeira de rodas tem urna almofada feita de espuma de poliuretano coberta
com urna capa de nylon resistente a água e resistente ao fogo. A almofada é
designada para usuários que nao apresentam alto risco de desenvolvimento de
úlcera por pressao ou deformidade postura! significativa.

• Encosto: O encosto está regulado em 90º em rela<;::ao ao assento e pode ser
ajustado em quatro posi<;::6es de altura. É composto por enchimento de
espuma EVA dentro de urna capa de nylon a prova de fogo e resistente a
água.

• Armacao: A altura da manopla determina a altura do encosto. Apoios de bra<;::o
embutidos. Os bra<;::os tem lados para proteger o usuário e as laterais da
almofada contra lama durante o uso.

• Rodas Traseiras: pneus médios, de 66 cm x 5,4 cm (26 "x 2,125") com aros de
a<;::o cromado de 36 raios e eixos coml,2 cm (47 ") eixos de diámetro com
arosde a<;::o de 1,6cm (63"), fixados em quatro lugares.

• Rodas Giratórias: giradores grandes de borracha (diámetro: 20 cm/7,87 ",
largura: 4cm/1,6") para maior distáncia entre eixos e estabilidade.

• Apoio para os pés: Os apoios para os pés individuais tem 14 posi<;::6es
recomendadas diferentes, incluindo ajustes invertidos do apoio para os pés.
Pode ser inclinado em 7 posi<;::6es. Os apoios para os pés sao levantados para
transferencias. As bra<;::adeiras para apoio para os pés e o apoio para os pés
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ESPECIFICÁOES DA CADEIRA 
sao adapta�oes. 

• Outras informac;:6es: As ferramentas sao fornecidas separadamente no

conteiner. O kit de cadeira de rodas contém: pe�as para cadeiras de rodas,

manuais e ferramentas.
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ESPECIFICAOES DA CADEIRA 

GEN_3 (o mesmo que o GEN_2, a menos que esteja listado abaixo): 
• Cor: Azul escuro.

• Uso: O GEN_3 foi projetado para acomodar urna variedade de usuários de cadeira
de rodas que
necessitam de urna cadeira de rodas dobrada para armazenamento e
transporte. A FDA dos EUA liberou o GEN_3 para venda nos EUA em 2014.

• Tamanho e Peso da Caixa: 69cm x 69cm x 33cm; Peso 19,1 kg/42 lb (pequeno),
19,9 kg/43,8 lb (médio), 20,9 kg/46 lb (grande) e 22,2 kg/49 lb (extra-grande).

• Assento: O padrao de inclinac;ao do assento é 10
°

º .
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AJUSTE DE CADEIRA DE RODAS 

Escolher a cadeira de rodas certa e ajustá-la para o corpo do usuário é a 
maneira de conseguir o encaixe adequado para um usuário de cadeira de 
rodas. O ajuste é urna parte importante disponibilizac;:ao de cadeiras de 
rodas. O ajuste pode prejudicar a seguranc;:a, a comodidade e o uso da 
cadeira de rodas para o usuário de cadeira de rodas. 

Por que é importante? 

Ajustar urna cadeira de rodas para se adaptar 

adequadamente a um usuário é muito 

importante para a saúde de urna pessoa. 

Se urna cadeira de rodas nao estiver adaptada, o 
usuário de cadeira de rodas pode: 

- Machucar os ombros quando mover

a cadeira de rodas

- Sentir-se cansado mais rápido

- Ficar com feridas por pressao

- Ficar desconfortável
- Ficar com dores musculares ou nas

articulac;:6es

O "Formato de Confirmac;:ao do Ajuste" pode lhe 

ajudar a verificar se a cadeira de rodas está 

FIT CONFIRMATION FORM 

".'.''len the wheeC-'lil r user s se¡:¡tea cc.,rectlv t'le r cios :icn 
ir't...,ewbeeC-'lur sho.J'd col( ke :hefol'own¡;p·ct.Jre 

• 

\'('lee'cha r use-·s I" o s  are to :t-e back of tl"e •t.·,ee'cha r 

\'il'lee'cha r use-·s feet a•e C'l tt-e foc:rests 

l'lere is room for il 2-3 &'l!,e'S w cth betweent'le top of tre bii::k·�t ;:ind tl"e bo:tcm 
of :he v.heelct'a • wsE!"·s smu ce• baces 

1� t'le wtee ::h,1 r user does not sef-prcpel, the'l tl"e ba::krest may �MO'leo h gte•. 
l'le cackrest S'lOJ'd no: go 'l·gher :han t'le st:ou ders. 

A ve•t ::al 'lilnd-w dt, shoJ d f t be1ween t'le f•a(")!! are the wt-eec1a r use(s ..,·ps 
l'lere S.'lOJ'd no: be p<essure cr t'le wl"ee cha r Jser·s s,des 

l"lere is s:::.ace for 2-3 firgers w Ot'l oe:weei tt-e front of :he sea: anc t'le :::.Kk of the 
whee'cra ' ure··s l<nee, 

T"'leieau:::e t s low e:n:he hps 

NarrMt Organlza1lon 



AJUSTE DE CADEIRA DE 

FREE& 
WHEELCHAIR 

MISSION 

Os ajustes mencionados abaixo sao aqueles que recomendamos. Voce só pode 
fazer o nível intermediário de cadeira de rodas básica FWM se receber 
aprova<;ao da FWM; isso requer treinamento especializado fora da FWM. 

Vamos discutir 4 tipos de ajustes: 
1. Largura do assento

2. Comprimento do assento

3. Altura do encosto
4. Apoio para os pés

El 
Ajustes da Largura do Assento:

Pequeno, Médio, Grande e Extra Grande. Consulte o formato de 

ajuste para escolher o tamanho. 

r¡1 Ajustes do Comprimento do Assento:
L.!J Curto, Médio, Longo. Consulte o formato de ajuste para escolher o tamanho.

* Ambos 1 e 2 estao disponíveis em GEN_2 e GEN_3. Há pequenas varia<;óes para
fazer os ajustes reais, mas a ideia é a mesma.
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AJUSTE DE CADEIRA DE RODAS 

FREE& 

MISSION 

r.;i Ajustes de Altura do Encosto: 
L.!J Existem quatro configurac;6es. Consulte o formato de ajuste para escolher a

altura. 

Menor altura do encosto 

Altura média-baixa do 

encosto Altura média-alta 

do encosto Altura mais 

alta do encosto 

Ajustes do 
apo10 para 
os pes: 

Disponível em ambos 
GEN_2 ou GEN_3: 

• 

Altura Típica do Apoio para os Pés: 
Levante ou abaixe o apoio para os 
pés usando a barra de ajustes do 

Recomendado apenas 
para o GEN_2: 

Bra9éideiras do Apoio para os Pés: 

Usado para pessoas com pernas curtas. 

• 

Apoio para os Pés Invertido: 
Usado para pessoas com 

amputac;:oes ou pessoas com 
pernas curtas. 

Pedal: 

Usado para pessoas com pernas curtas. 
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TREINAMENTO DO USUÁRIO: 

EXERCÍCIOS DE ALÍVIO DE PRESSAO 

Voce pode ajudar a prevenir as feridas por pressao ensinando os usuários e 
cuidadores a: 

• Melhore o tempo eles ficam na cadeira de rodas. lsso é muito importante se

eles nao tiverem ficado sentados em urna cadeira de rodas por longos
períodos antes dessa nova cadeira de rodas.

• Estique-se a noite e elimine a pressao das áreas que tocam a cadeira de rodas.

• Verifique seu corpo a noite para ver se há vermelhidao ou feridas.

• Fac;a os 4 Exercícios de Alívio de Pressao (veja abaixo). Estes devem ser
preenchidos:

@ A cada 15 a 30 minutos por um período de 1 minuto (ou 15 segundos para cada exercício) (1) 

Incline-se para a 
esquerda e direita 

Incline

se 

Levante-se da 

cadeira de rodas 

•n

Levante a 

perna 

• • 



FREE& 
WHEELCHAIR 

MISSION 

TRENAMIENTO DE USUARIO 

Voce pode ajudar os usuários a entrar e sair da cadeira de rodas com seguran<;a, 

ensinando a transferencia. Há mais maneiras de transferir, mas essas tres formas 

serao o foco durante nosso treinamento. 

1 - Transferencia Pessoal Assistida 

Transferencia lndependente 

1. Fa<;:a com que o usuário mova a cadeira de

rodas o mais próximo possível da cadeira em 

que deseja se sentar (veja duas figuras a

esquerda).

2. Certifique-se de que o usuário pisa nos freios!

3. Pe<;:a ao usuário para tirar o apoio dos pés

do caminho.

4. O usuário deve mover seu corpo para a

frente do assento.

5. O usuário deve colocar urna mao no

assento em que está sentado e urna mao no

local para onde vai se mudar.

6. O usuário passará entao para a outra cadeira.

1. Coloque a cadeira de rodas o mais próximo possível

da cadeira em que o usuário quer sentar-se (veja a

figura a direita).

2. Utilize os freios!

3. Mova os apoios para os pés para fora do caminho.

4. Pe<;:a ao usuário para mover seu corpo para a frente do

assento. Se eles nao conseguirem, pergunte se eles

gostariam de ajuda para se mover para a frente.

5. Pe<;:a ao usuário para colocar os bra<;:os em volta

dos ombros como um abra<;:o. Voce fará o

mesmo, mas sob os bra<;:os deles.

6. Agache-se para nao machucar suas costas.

7. Bloqueie os pés do usuário com seus pés e mantenha

seus joelhos distantes dos deles para evitar o

deslizamento.

8. Pe<;:a ao usuário para contar 1-2-3 e, em seguida, levantar-se.

9. De pequenos passos, nao vire e, lentamente, coloque

o(a) na outra cadeira.
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TRENAMIENTO DE USUARIO 

2- Transferencia Pessoal Assistida

1. Escolha quem vai levantar a parte superior do corpo do usuário e quem vai

levantar as pernas do usuário. A pessoa mais alta ou mais forte deve mover a

parte superior do corpo do usuário.

2. Coloque a cadeira de rodas o mais próximo possível da cadeira em que o

usuário quer sentar-se (veja a figura a direita).

3. Utilize os freios!

4. Mova os apoios para os pés para fora do caminho.

5. Pec;a ao usuário para mover seu corpo para a frente do assento. Se eles nao

conseguirem, pergunte se eles gostariam de ajuda.

6. Pec;a ao usuário que cruze os brac;os. Segure o usuário sob as axilas na parte

de trás (veja a figura acima). Se nao for possível cruzar os brac;os, certifique

se de observar onde estao os brac;os do usuário ao se mover e sentar na

cadeira. Fac;a com que a outra pessoa se agache e levante a parte de baixo

das pernas do usuário.

7. Pec;a ao usuário para contar 1-2-3 e as duas pessoas que levantam o usuário
levantarao ao mesmo tempo.

8. De pequenos passos, nao vire e, lentamente, coloque-o(a) na outra cadeira.
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SEGURANCA 
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Vocé pode ajudar os usuários a aprender sobre a seguranca das cadeiras de rodas 

ensinando sobre os freios, o cinto de seguranca e a recuperacao de quedas. Se 

alguém tiver um cuidador, este deve ser incluído para todo o treinamento do usuário. 

Utilizando os freios 
Para ativar os freios, puxe a 

alavanca do freio para cima e para 

trás para travar a roda. 

Para destravar o freio, empurre a 

alavanca para frente. 

Recuperacao de Queda 

Usando o cinto de seguranca 
O cinto de seguranca deve ser 

usado apenas por seguranca. As 
correias nao devem ser usadas para 

restringir alguém na cadeira de 
rodas. O cinto de seguranca deve 

ser usado baixo perta dos quadris. 

Ensine as pessoas a pedir ajuda se elas caírem. Se conseguirem, transfira do chao 

para a cadeira de rodas e depois a cadeira de rodas. 



WHEELc�'i�: R 
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TREINAMENTO DE USUÁRIO: HABILIDADES DE MOBILIDADE 

Mover-se para a frente 
Coloque as maos no aro e empurre 

para a frente. 

Virar a direita 
Com as duas maos nos aros, 

empurre para a frente com a mao 
esquerda e puxe para trás com a 

mao direita ao mesmo tempo. 

Mover para trás 
Coloque as maos na frente dos aros e 
puxe para trás. 

Virar a esquerda 
Com as duas maos nos aros, empurre 

para a frente com a mao direita e puxe 

para trás com a mao esquerda ao 

mesmo tempo. 
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TRENAMIENTO DE USUARIO 

Para subir um meio-fio 

1. O usuário deve estar de frente para o

meio-fio. Suba o meio-fio de frente.

2. Incline a cadeira de rodas para trás e

mova a cadeira de rodas para a frente

até que as rodas giratórias estejam na
parte superior do meio-fio.

3. Mova e levante as rodas grandes sobre

o meio-fio.

Alternativa. a mesma maneira usada para 
subir escadas . 

• 

Subir urna ladeira 

1. Incline-se para a frente.

2. Coloque as maos nos aros e mova
as rodas para a frente ao mesmo
tempo.

Descer um meio-fio 

1. As costas do usuário devem estar no meio
fio.

2. Mova as rodas grandes para trás sobre o

meio-fio, seguidas pelas rodas giratórias.

Alternativa. a mesma maneira usada para 
descer escadas. 

Descer urna ladeira 

1. Incline-se ligeiramente para trás.

2. Coloque as maos nos aros e

empurre as rodas para a frente ao

mesmo tempo.

Observac;ao: usuários experientes e independentes de cadeiras de rodas podem usar 

cavaletes para meio-fio, encostas e escadas. 



FREE& 
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MISSION 

TRENAMIENTO DE USUARIO 

Voce pode ajudar os usuários e seus cuidadores a aprender como usar e mover a cadeira de 

rodas com seguranc;::a, ensinando habilidades de mobilidade. 

*Nao tente sozinho se vece nao puder suportar o peso do usuário ou se sentir desconfortável.
Pec;::a ajuda.

Subir aseadas 

1. O usuário deve ficar de costas para as
escadas (veja foto acima). Voce vai subir
as escadas de costas.

2. Incline a cadeira de rodas para trás, de
modo que as rodas dianteiras estejam
acima do chao.

3. Se o usuário puder ajudar, fa<;:a-o puxar os

aros para trás enquanto voce puxa a
cadeira de rodas para cima ao mesmo
tempo.

4. Conte 1-2-3 para que vocee o usuário

movam a cadeira de rodas para trás e
subam cada degrau juntos. Lembre-se de
dobrar os joelhos e usar as pernas para

evitar lesoes nas costas.

5. Se voce tiver ajuda, pe<;:a a outra pessoa

que segure a arma<;:ao pelos apoios dos pés
(veja a foto abaixo) e empurre a cadeira de

rodas para frente e para cima em cada
etapa.

Descer as aseadas 

1. O usuário deve ficar de costas para as

escadas (veja foto acima). Voce vai descer
as escadas de costas.

2. Incline a cadeira de rodas para trás, de
modo que as rodas dianteiras estejam
acima do chao.

3. Conte 1-2-3 e mova a cadeira de
rodas para baixo degrau por degrau,
lentamente.
*Lembre-se de dobrar os joelhos e inclinar-se

ligeiramente para trás para ter controle e evitar
lesoes nas costas.

4. Se o usuário puder ajudar, pe<;:a que empurre
os aros para a frente lentamente, enquanto
empurra a cadeira de rodas ao mesmo

tempo.

5. Se voce tiver ajuda, pe<;:a a outra pessoa

que segure a arma<;:ao pelos apoios de pés

(veja a foto abaixo) e des<;:a lentamente
degrau por degrau para trás.
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TREINAMENTO DE USUÁRIO: MANUTENCÁO 

FREE& 

MISSION 

Fazer manutenc;ao na cadeira de rodas é necessário para manter a cadeira de 
rodas funcionando como deveria. lncluímos as atividades de manutenc;ao mais 
importantes aqui e no manual do usuário. 

CHECKLIST DE MANUTENCAO 

Encher os pneus 

Verifique se há raios quebrados ou danificados 

Verifique a almofada 

Apertar as parcas e os parafusos (se estiverem frouxos) 

Verifique se há ferrugem na armac;ao e limpe a 
armac;ao com óleo 

Verificar o estofamento 

Se notar danos na cadeira de rodas, corrija o mais 
rapidamente possível ou contacte o parceiro (página 

Encher os 
pneus 

Urna bomba é 
fornecida com cada 
cadeira de rodas. Na 
GEN 3 está do lado 

da armac;ao. Na 
GEN_2 está na barra 
transversal inferior. 

Limpe a 
armacao 

Limpe a armac;ao com 
óleo de cozinha para 
evitar a formac;ao de 

ferrugem. A ferrugem 
enfraquece o ac;o. 

FREQUÉNCI 
. 

SEMANALMENTE 

SEMANALMENTE 

MENSALMENTE 

MENSALMENTE 

MENSALMENTE 

A CADA 3 MESES 

CONFORME 
NECESSÁRIO 

Aperte as 
parcas e 

para fu sos 
Cada cadeira de rodas 
vem com urna chave 

em um dos apoios 
para os pés. lsso deve 
ser usado para apertar 
todos os parafusos da 

armac;ao. 
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GUIA DE FOTOGRAFIA 

Para cada conteiner, voce retornará um relatório para a FWM com 1 conjunto de 
fotos (antes/depois) e 1 história para cada relatório. Essas fotos serao usadas para 
capta<;:ao de recursos ou para informar nossos doadores. Certifique-se de pedir a 
permissao da pessoa para usarmos a foto antes de entregá-la com seu relatório. 

Urna boa foto inclui: 

• Ajuste Correto

• Montagem Certa

• Veja toda a cadeira de rodas

• Cerca de 2 centímetros de espac;::o ao redor da cadeira de
rodas

• Resoluc;::ao de qualidade

Bons Exemplos: Precisa Melhorar: 

• Precisa de ajustes

• Montagemerrada

• Baixa resoluc;::ao

• Sem espac;::o

• Nao consegue
ver toda a
cadeira de rodas

• Precisa de ajustes

• Nao consegue
ver toda a
cadeira de rodas



INFORMAC0ES DE CONTATO 
Estratégia Geral e Direc;ao 

Vanessa Mendoza: vmendoza@freewheelchairmission.org 
Diretora de Programas 

Ponto Principal de Contato para Parcerias 
Molly Brodersen: mbrodersen@freewheelchairmission.org 
Gerente de Relacionamento com Parceiros 

FREE& 
WHEELCHAIR 

MISSION 

Áreas de foco: parcerias multinacionais, asiáticas e africanas; Auditoria de cadeiras de rodas e 
relatórios 

Thatiana Arias Morataya: 
tmorataya@freewheelchairmission.org Facilitador 

Regional da América Central 

Áreas de foco: Parcerias Centro-americanas, Auditorias em Cadeira de Rodas e Relatórios 

Tess Stansbury: tstansbury@freewheelchairmission.org 

Coordenadorade Recrutamento e Gestao de Parceiros 

Áreas de foco: Oriente Médio, Caribe, América do Sul, Europa Oriental e parcerias 
prospectivas; Auditoria de cadeiras de rodas e relatórios 

E nvio/F atura mento 
Lorena Hernandez: 

lhernandez@freewheelchairmission.org Especialista em 

Opera<;:6es 
Áreas de foco: Pedidos, Envio, Logística, Gestáo de Alterac;áo de Design 

Programas Médicos: Treinamento e Medicina/GIK Cirúrgica 
Nicole VanderZouwen: 

nvanderzouwen@freewheelchairmission.org Gerente de 
Programas Médicos 

Áreas de foco: Currículo Geral, Treinamento e Coaching 

llse Caballeros: icaballeros@freewheelchairmission.org 
Treinador Regional - América Central 

Áreas de foco: Treinamento e Treinamento na América Central, Caribe e América do Sul 

Crystal Jackson: cjackson@freewheelchairmission.org 

Coordenador de_Programas Médicos 

Áreas de foco: Pedidos, relatórios e auditorias da GIK; Coordenac;áo de Treinamento e 
Treinamento 

Controle de Qualidade 
Bonnie Gonzalez: bgonzalez@freewheelchairmission.org 
Engenheiro Mecanico 

WhatsApp: +1 323-996-9198 
Áreas de foco: Testando e Projetando produtos; Controle de qualidade 

Monitoramento & Avaliac;ao 
Jennifer Wong: 
jwong@freewheelchairmission.org Gerente de 

análise de campo 
Áreas de foco: Coleta de dados, Análise e Relatórios 




