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Introdução

No último censo realizado pelo IBGE (2002), 8,6% da população 
brasileira eram pessoas acima de sessenta anos, e este índice cresce 
a cada ano a um nível sem precedentes. Segundo relatório da ONU 
(2007), uma previsão para 2050 é que um quarto da população mun-
dial será de idosos, ou seja, teremos cerca de 2 bilhões de pessoas com 
idade acima de sessenta anos. 

Diante deste quadro demográfi co crítico, pesquisas vêm questio-
nando quais seriam os requisitos de qualidade que o idoso almeja para 
viver melhor o período senil. Resgatando os resultados apresentados 
por Villas Boas (2005), o idoso deseja ter alegria, família, condições 
de vida, saúde, bem-estar e independência.

Considerando os três últimos itens e a parcela de idosos que 
necessitam de tecnologias assistivas para locomoção, especialmente 
as cadeiras de rodas, defi niu-se a questão da pesquisa e o problema a 

 1 Mestre em design, Universidade Federal de São Carlos.
 2 Pós-doutor em ergonomia, Universidade Estadual Paulista.
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ser solucionado perguntando-se se as cadeiras de rodas atualmente 
comercializadas atendem às necessidades psicofisiológicas dos 
idosos.

As bases científi cas: ergonomia e design

De caráter interdisciplinar, a ergonomia agrega-se a várias dis-
ciplinas que sustentam a sua base científi ca e tecnológica. O design, 
por exemplo, é uma dessas disciplinas que trazem de forma corre-
lata um elo para que os objetivos da ergonomia sejam amplamente 
alcançados e estabelecidos. Dul & Weerdmeester defi nem esse elo 
da seguinte forma: “A ergonomia é a ciência aplicada ao projeto 
de máquinas, equipamentos, sistemas e tarefas, com o objetivo de 
melhorar a segurança, saúde, conforto e a efi ciência no trabalho” 
(2004).

Considerando as propostas de Bürdek (2006), o design tem um 
papel importante nesse elo, pois o design deve atender a problemas 
específi cos, como, por exemplo, visualizar progressos tecnológicos, 
priorizar a utilização e o fácil manejo de problemas (não importa se 
hardware ou software), tornar transparente o contexto da produção, 
do consumo e da reutilização do produto e promover serviços e a 
comunicação, mas também, quando necessário, exercer com energia 
a tarefa de evitar produtos sem sentido. Portanto, diante das pre-
missas da ergonomia e das metas para solucionar os problemas de 
design, a pesquisa aqui relatada objetiva encurtar os passos da tarefa 
de projetar, sugerindo recomendação para o projeto do produto 
cadeira de rodas para idosos.

Fundamentação

Por meio da observação da Interface Tecnológica (IT) caracte-
rizada pelo idoso e a cadeira de rodas e também pelo enfermeiro e 
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cuidador, conforme apresentado pela fi gura 6, percebeu-se que as 
cadeiras de rodas apresentavam problemas de interface, caracteriza-
dos principalmente pelas queixas de desconforto dos idosos usuários 
dessas cadeiras.

Figura 6. Fluxograma da fundamentação da pesquisa.

Diante desses problemas observados, buscou-se por meio dos 
conceitos teóricos e práticos da ergonomia e do design descobrir 
quais seriam as recomendações para o projeto de cadeira de rodas 
para idosos. 

Objetivos 

O objetivo geral da pesquisa foi sugerir recomendações para o 
projeto de cadeiras de rodas para idosos e que essas recomendações 
estivessem baseadas nos princípios do design ergonômico. Já os ob-
jetivos específi cos foram conhecer a realidade das cadeiras de rodas 
e descobrir suas verdades; verifi car a viabilidade de um método es-
pecífi co para a coleta e análise dos dados, e provocar um pensamento 
refl exivo da importância da aplicação do design ergonômico.
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Revisão da literatura

Tecnologia assistiva

Para criar um fl uxo de entendimento para a pesquisa, começou-
se defi nindo a tecnologia assistiva, termo criado em 1988, segundo 
Bersch (2005), para dar suporte jurídico à legislação norte-americana. 
Mais tarde esse termo foi normalizado pela Internacional Organiza-
cional for Standardization (ISO): “(...) qualquer produto, instrumen-
to, equipamento ou sistema técnico usado por uma pessoa defi ciente, 
especialmente produzido ou disponível que previne, compensa, 
atenua ou neutraliza a incapacidade”.

A norma regulamentada pela ISO 9999 apresenta defi nições e 
classifi cações do que seriam as tecnologias assistivas. Para exempli-
fi car as tecnologias assistivas são necessários os seguintes artefatos:

auxiliares de treinamento e treino; próteses e órteses; auxílios para 
cuidados pessoais e higiene; auxílios para mobilidade; auxílios para 
cuidados domésticos; mobiliários e adaptações para habitações e 
outros locais; auxílios para comunicação, informação e sinalização; 
auxílios para manuseio de produtos e mercadorias; auxílios para me-
lhorar o ambiente, ferramentas e máquinas e auxílios para recreação.

No Brasil, o termo tecnologia assistiva ainda é pouco utilizado, 
porém o sinônimo ajudas técnicas é utilizado. Por se tratar de um 
termo regulamentado por Lei é válido ressaltar o que diz o Artigo 
61 do Decreto 5296, que aponta uma defi nição para o termo Ajudas 
Técnicas: “são produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologias 
adaptados ou projetadas para melhorar a funcionalidade da pessoa 
com defi ciência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a auto-
nomia pessoal, total ou assistida”. 

Este capítulo não tem a pretensão de esgotar o assunto, mas sim de 
contribuir para o desenvolvimento de novos produtos, especialmente 
considerando as características psicológicas e fi siológicas dos idosos, 
buscando uma melhoria para a qualidade de vida dessas pessoas, pro-
porcionando, a partir do conceito do design ergonômico, conforto, se-
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gurança e efi ciência na realização das atividades da vida diária (AVDs), 
principalmente daqueles indivíduos que fazem uso de cadeira de rodas.

As cadeiras de rodas

Falando especifi camente das cadeiras de rodas, esse objeto foi 
o primeiro a ser patenteado no Brasil. Segundo Rodrigues (1973), 
em 1830, D. Pedro I sancionou a Lei de Propriedade Industrial – 
vigente até os dias de hoje – e por meio dessa lei o então inventor 
Joaquim Marques de Oliveira e Souza recebeu exclusividade por 
um período de dez anos pelo seu invento que denominava cadeira 
de rodas para aleijados. Diante desse fato marcante da História do 
Brasil, acreditou-se que seria fundamental fazer um levantamento 
do histórico da cadeira de rodas, pois, conforme sugeriu Ono (2006), 
fazer a relação da cultura e do design é essencial para entender a iden-
tidade dos indivíduos e de grupos sociais, já que Norman e Draper 
afi rmaram que um produto é ao mesmo tempo “um refl exo da história 
cultural, política e econômica, o qual ajuda a moldar a sociedade e 
afeta a qualidade de vida das pessoas” (1986).

Portanto, buscou-se entender um pouco mais sobre as questões 
do design por meio do histórico iconográfi co das cadeiras de rodas, 
ou seja, do estilo, do conceito, da forma do objeto e de suas diversas 
aplicações. Por meio da iconografi a histórica dos mais de quarenta 
modelos de cadeiras de rodas catalogados, percebeu-se que há um 
descompasso no design das cadeiras de rodas se o compararmos com 
outros setores mais dinâmicos da indústria, como, por exemplo, o 
automobilístico. Em menos de cem anos a forma e o conceito do 
carro mudou completamente. Comparando o Ford T (1908) com o 
protótipo desenvolvido pela Toyota para o carro do futuro (2005), 
percebemos que em trezentos anos o design das cadeiras de rodas 
nada mudou no conceito e na sua forma. Porém, o protótipo para o 
carro do futuro desenvolvido pela Toyota deixa uma incógnita que 
descobriremos somente no seu tempo: será que a confi guração do I-
Unit representa o futuro dos carros ou será que representa o futuro 
das cadeiras de rodas?
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Idoso

Voltando à linha de fl uxo das defi nições, para compreendermos 
o que é ser idoso, temos que entender o fator envelhecimento. O 
envelhecimento no Brasil tem um respaldo legal cumprido por leis e 
estatutos. Segundo Sanchez (2000), a classifi cação do envelhecimento 
pode ser feita em dois níveis, a saber, o envelhecimento normal que 
está relacionado com os fatores biológicos, cronológicos e sociais, e 
o envelhecimento patológico que corresponde às incapacidades psí-
quica, fenomenológica e funcional do indivíduo que caracterizam as 
enfermidades. Portanto, a compreensão dessas enfermidades sugere 
e direciona algumas demandas para o design de cadeira de rodas. 

Enfermidades da senescência

Para Caldas (2004), o conceito de fragilidade é um importante 
parâmetro na área do envelhecimento, pois estabelece critérios para 
determinar quando e em que situações um idoso necessita de apoio. 
A fragilidade é defi nida por Hazzard et al. (2003) como a vulnerabi-
lidade que o indivíduo apresenta aos desafi os do próprio ambiente. 
Essa condição é observada em pessoas com mais de oitenta anos, ou 
naqueles mais jovens, que apresentam uma combinação de doenças 
ou limitações funcionais que reduzem sua capacidade de se adap-
tarem ao estresse causado por doenças agudas, hospitalizações ou 
outras situações de risco.

As principais características de fragilidade do ser humano são 
a idade avançada, a perda de autonomia e a presença de doenças 
crônicas ou síndromes geriátricas. São consideradas síndromes geriá-
tricas: a instabilidade e quedas, imobilidade, deterioração cognitiva, 
défi cit sensorial, incontinência e iatrogia. Com o intuito de minimizar 
risco acidentário, em consequência da fragilidade do idoso cadeiran-
te, busca-se, a partir do estudo das enfermidades, uma relação com 
as necessidades de usabilidade das cadeiras de rodas e objetiva-se 
apresentar contribuições que possam ser adequadas às tecnologias 
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assistivas, visando estabelecer um produto com características pre-
ventivas às complicações dessas doenças, além da manutenção ou 
reabilitação plena do estado de saúde do idoso.

Embora as intervenções do design ergonômico ainda sejam ar-
bitrárias na área da saúde, percebeu-se que as enfermidades mais 
frequentes na senescência, como a diabetes mellitus, distúrbios mús-
culo-esqueléticos e infecções urinárias, entre outras, exigem tanto o 
desenho específi co quanto o desenvolvimento de acessórios. 

Paschoarelli et al. (2005) sugerem propostas e conceitos meto-
dológicos básicos para o design ergonômico, especialmente para a 
concepção de produtos que visam à prevenção e ou à reabilitação. 
Os autores afi rmam que esses conceitos metodológicos mostram-se 
essenciais e signifi cativos, tanto para o desenvolvimento de produtos 
seguros, confortáveis e efi cientes, quanto para disponibilizar recursos 
para que a reintegração de incapacitados à sociedade ocorra de forma 
digna e humana. Portanto, a especifi cidade patológica demanda reco-
mendações projetuais próprias para a cadeira de rodas poder oferecer 
maior segurança, conforto e efi ciência e para o objetivo ser melhor 
alcançado deve-se associar a essas recomendações uma metodologia 
de desenvolvimento específi ca para o design de tecnologias assistivas. 
Se essas recomendações não forem bem resolvidas pelo design do 
produto, os fatores prevenção, manutenção e reabilitação do estado 
de saúde do idoso podem fi car comprometidos.

Antropometria e biomecânica

Outra recomendação projetual é considerar a antropometria, que 
se trata do estudo da forma e do tamanho do corpo. Rodriguez-Añez 
(2000) concluiu, baseando-se na defi nição de Roebuck (1975): 

[A antropometria é a] ciência da mensuração e a arte da aplicação 
que estabelece a geometria física, as propriedades da massa e a ca-
pacidade física do corpo humano. O nome deriva de “anthropos”, 
que signifi ca homem, e “metrikos”, que signifi ca ou se relaciona 
com a mensuração.
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Para este capítulo foi revisada a antropometria estática de cinco 
grupos de idosos, dos quais se considerou para a referência dimen-
sional os percentis 5 e 95. Vinte e uma variáveis antropométricas 
expressivas para o design de cadeira de rodas foram corrigidas em 
consequência das roupas para que a antropometria pudesse ser 
aplicada de forma prática no design ergonômico de cadeira de rodas 
(CR) e atendesse à norma NBR 9050 da ABNT (fi gura 7).

Figura 7. Variáveis antropométricas.

Outro critério projetual importante é a biomecânica: para di-
minuir a sobrecarga biomecânica do sentado deve-se trabalhar a 
postura, oferecendo ao produto ajustes dentro dos limites aceitáveis e 
seguros, pois a correta confi guração das partes do corpo vai permitir 
o aperfeiçoamento da tarefa. 

As formas do assento e os materiais empregados podem pro-
porcionar uma postura do sentado mais adequada, e a maneira de 
propulsionar a cadeira de rodas também infl uencia na sobrecarga 
biomecânica. Conhecer e aplicar as amplitudes seguras e as técnicas 
de propulsão pode favorecer a efi ciência da interface tecnológica e 
principalmente o estado de saúde do usuário. 

Das formas de propulsão, segundo Bonninger et al. (2002), por 
exemplo, a semicircular é a mais adequada por provocar menos le-
sões nos ombros e braços. Já a propulsão em forma de arco é a mais 
inadequada (fi gura 8).
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Figura 8. Grau de adequação das técnicas de propulsão da cadeira de rodas.

Usabilidade

Partindo do princípio de que a interface tecnológica deva ser 
fl exível mesmo se existirem barreiras para essa fl exibilidade (fi gura 
9) e de que a usabilidade não é um critério pós-projeto, criou-se um 
modelo para o entendimento da usabilidade da cadeira de rodas. 

Então, por meio de um teste de usabilidade, verifi cou-se como 
a especifi cidade patológica, as características físicas, de propulsão 
e morfológicas das cadeiras de rodas interferem nessa fl exibilidade 
e quais seriam as recomendações para serem aplicadas nas etapas 
iniciais do desenvolvimento do produto.

Figura 9. Fluxograma da fl exibilidade.

Jordan (1998), Moraes (2001) e Iida (2005) alertam que a usa-
bilidade deve ser considerada no desenvolvimento do design de 
produtos, e, especialmente quando os indivíduos são idosos, o design 
deve levar em consideração as características particulares desses 
indivíduos. 
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Metodologia

Estrutura metodológica da pesquisa

A estrutura metodológica da pesquisa para este capítulo foi re-
tratada numa pirâmide (figura 10), na qual os módulos da base 
contemplam a abordagem teórica e a pesquisa de opinião. 

Figura 10. Pirâmide metodológica.

O módulo referente às questões éticas é responsável pela conexão 
entre os módulos, inclusive com a terceira abordagem, cujos testes e 
as entrevistas foram realizados com os idosos usuários e não-usuários 
de cadeira de rodas.

Questões éticas

Dos 11 critérios de eticidade adotados aqui vale ressaltar:

•  Encaminhamento do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa 
da Faculdade de Medicina de Botucatu, que recebeu aprovação 
e liberação.
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•  Utilização de um Termo de Consentimento Livre e Esclare-
cido (TCLE), regulamentado pelo Ministério da Saúde e pela 
Associação Brasileira de Ergonomia (Abergo).

•  Utilização de uma fi cha de anamnese que antecede os testes 
de usabilidade.

Primeira abordagem: teórica sistemática

Na primeira abordagem a cadeia temática do estudo teórico estava 
conectada com os termos idoso, ergonomia, cadeira de rodas e design, 
conforme apresentado pelo quadro da fi gura 11.

Figura 11. Cadeia temática da abordagem teórica.

Segunda abordagem: pesquisa de opinião

Na segunda abordagem, buscou-se entender a problemática da 
pesquisa ouvindo a opinião dos cuidadores, acompanhantes de ido-
sos, enfermeiros e os profi ssionais das áreas clínicas, os quais estão 
diretamente ligados à interface tecnológica.
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Materiais

Os materiais utilizados na pesquisa de opinião foram:

•  315 cartas de apresentação;
•  315 protocolos de pesquisa (entende-se por protocolos a fi cha 

de identifi cação do sujeito, o TCLE e o questionário propria-
mente dito).

Desses, 183 foram envelopados e enviados via Correios.

Terceira abordagem: teste de usabilidade e entrevistas

Para a terceira abordagem foi desenvolvido e montado um teste 
com base na NBR 9050 (fi gura 12), ou seja, desenvolveu-se uma 
pista de teste com dimensionais de acessibilidade normalizados e 
regulamentados. 

Figura 12. Desenho esquemático da pista de teste (esquerda) e pista de teste montada 
(direita).

Antes de o sujeito iniciar o teste, ele era orientado sobre como 
fazer o percurso. O enfermeiro realizava os procedimentos clínicos 
de pesagem, medição de altura e massa corpórea, e, se estivesse tudo 
em ordem, o sujeito estava apto a realizar os testes. Vale ressaltar que 
não tivemos nenhum sujeito inapto para realizar os testes.
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Materiais e equipamentos

Os materiais utilizados para os testes e entrevistas com idosos 
foram o protocolo de pesquisa, o diagrama de Corllet & Manenica 
(1980) construído em madeira e jogos de cartões, o que deixou o 
procedimento mais dinâmico e interessante para o participante 
(fi gura 13).

Figura 13. À esquerda, diagrama de Corllet & Manenica (1980). À direita, jogos de 
cartões plastifi cados.
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Os equipamentos utilizados foram balança digital, com capaci-
dade de 180 kg; cone de tráfego; esfi gmomanômetro e estetoscópio; 
câmera/fi lmadora digital com tripé; e uma cadeira de rodas de pro-
pulsão manual, conforme apresentado pela fi gura 14.

Figura 14. Equipamentos utilizados no teste de usabilidade. 

A cadeira de rodas foi utilizada única e exclusivamente como 
referencial tecnológico, pois o objetivo dessa abordagem foi conhecer 
o desempenho do idoso na realização da tarefa. A cadeira de rodas 
modelo AVD Plus da Ortobrás também foi escolhida por apresentar 
uma proximidade técnica e estética com as cadeiras de rodas mais 
comumente utilizadas pelos idosos, por não existir um modelo de 
cadeira de rodas específi co para idoso e por haver colaboração da 
Ortobrás, que doou a cadeira de rodas para a pesquisa. Vale ressaltar 
que seis empresas de cadeiras de rodas foram contatadas.

Resultados

Resultados da pesquisa de opinião

Enfermeiros e cuidadores

Os resultados obtidos na pesquisa de opinião com os enfermeiros 
retratam um quadro panorâmico entre as queixas de desconforto 
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corporal e morfologia da cadeira de rodas, crítico e sistêmico: 13% 
dos sujeitos apontaram que idosos, quando usuários de cadeiras de 
rodas, se queixam muito de dores no pescoço e costas-médias; 7,35% 
apontaram as costas-inferiores; já para a região das costas-inferiores 
e bacia esse índice sobe para cerca de 30%, e 20% para a região das 
coxas e pernas.

Fazendo a associação com a morfologia da cadeira de rodas, temos 
o assento e os apoiadores de braços, sendo os itens mais críticos, por 
manterem uma relação direta com as regiões corporais das quais os 
idosos mais se queixam de desconforto.

Profi ssionais das áreas clínicas

Quando se perguntou aos profi ssionais das áreas clínicas qual 
era a região corporal em que o idoso usuário de cadeira de ro-
das apresentava maiores dificuldades de reabilitação, novamen-
te, costas-inferiores e bacia aparecem no topo com quase 30% das 
opiniões. Perguntou-se qual era a difi culdade que os profi ssionais 
encontravam para o sucesso da reabilitação do indivíduo e as res-
postas foram que assento/encosto, a falta de acessórios, a difi cul-
dade de propulsão e o custo elevado da CR difi cultavam a pres-
crição, comprometendo, portanto, todo o processo de reabilitação 
e muitas vezes levando o idoso a quadros clínicos mais críticos e 
irreversíveis.

Resultados do teste de usabilidade e entrevistas

Os resultados obtidos pelo teste de usabilidade e nas entrevistas, 
os quais podem ser observados pelo gráfi co da fi gura 15, apontaram 
graus de difi culdade para diversas tarefas realizadas com cadeira 
de rodas.
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Figura 15. Resultados do teste de usabilidade.

Fazendo a análise do gráfi co da fi gura 15, têm-se as seguintes 
conclusões: cerca de 60% dos idosos não-usuários de cadeira de 
rodas (INUCR) apontaram difi culdades para remover os suportes 
laterais. Vale ressaltar que o pino trava da cadeira utilizada no teste 
desgastou, tornando essa tarefa mais difícil. Mais de 15% disse ser 
muito difícil fechar a cadeira de rodas. Comparando os resultados, 
a manobra da cadeira de rodas para 36% dos INUCR é uma tarefa 
que demanda certa habilidade, o que se pode comprovar pelo índice 
dos idosos usuários de cadeira de rodas (IUCR) que cai para cerca 
de 15%. Já para a tarefa de autopropulsão os índices invertem, ou 
seja, para os IUCR é mais difícil propulsionar a CR do que para os 
INUCR. Outras tarefas apontadas pelos IUCR foram a difi culdade 
de desviar de obstáculos e a falta de conforto do objeto.

Resultados gerais da relação de desconforto entre 
homem e tecnologia

Fazendo uma compararão genérica das abordagens realizadas, o 
grau de desconforto apontado pelos sujeitos no diagrama de Corllet 
& Manenica (1980) está diretamente relacionado com a inefi ciência 
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ou inadequações da morfologia da cadeira de rodas. Para citar alguns 
dos exemplos apresentados pela fi gura 16, temos a queixa de descon-
forto no pescoço por consequência da falta de apoio para a cabeça, e 
o desconforto nas costas-inferiores e bacia pela inadequação ou ine-
fi ciência do assento que interfere na manutenção da postura correta.

Figura 16. Relação do desconforto com a morfologia da cadeira de rodas.

Considerações fi nais

Embora as recomendações projetuais estejam detalhadas ao longo 
do capítulo, algumas refl exões para a prática projetual de cadeira de 
rodas para idosos podem ser apontadas. Não podemos esquecer que 
fatores como os aspectos sociais e econômicos, as enfermidades da 
senescência, os aspectos antropométricos e biomecânicos, e ainda a 
usabilidade e a postura do sentado devem ser considerados.

Também de grande importância é atrelar o padrão estético dese-
jado pelo idoso ao design do produto, mudar o paradigma da forma 
e provocar mudanças para um novo conceito de rodas em cadeiras, 
desenvolver produtos de fácil higienização e manutenção e que 
possuam formatos anatômicos e ajustáveis. Pois, se considerarmos 
esses fatores, estaremos valorizando a vida do idoso cadeirante e 
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consequentemente assumindo a responsabilidade de prevenção, 
manutenção e reabilitação do estado de saúde. As cadeiras de rodas 
também devem oferecer facilidade no seu transporte, e um manual 
ilustrado ou cartilha que seja de fácil entendimento. Também é im-
portante criar uma família de cadeiras de rodas e acessórios com base 
na especifi cidade patológica e que cada objeto dessa família tenha um 
custo reduzido para atender a grande parte da população brasileira.

Por fi m, este capítulo buscou apontar um equilíbrio entre o de-
senvolvimento científi co e o desenvolvimento tecnológico, criando 
um elo de responsabilidade entre os desenvolvedores de cadeira de 
rodas, pois descobriu-se com a pesquisa, a partir da metodologia 
aplicada, que as cadeiras de rodas para idosos são específi cas e se 
diferem dos parâmetros atuais utilizados, principalmente se a base 
projetual for o design ergonômico.
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