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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi avaliar o grau de satisfação de pessoas com deficiência 

sobre a cadeira de rodas e serviços relacionados. Trata-se de um estudo transversal, 

comparativo e de abordagem quantitativa. Quarenta e três usuários de CR da Região 

Metropolitana da Baixada Santista responderam a um questionário sociodemográfico 

e a Avaliação de Satisfação com Tecnologia Assistiva do Usuário de Quebec (B-Quest). 

Os usuários (n=43) apresentaram estar “mais ou menos satisfeitos’’ com os aspectos 

da CR (3,41) e ‘’pouco satisfeitos’’ com os serviços (2,80). Foi observado maior 

satisfação em relação às CR monobloco (3,69, p=0,015) e motorizada (3,93, p= 0,008) 

em comparação a CR acima de 90Kg (2,66). Os usuários de CR apresentaram maior 

satisfação em relação ao serviço privado (3,14, p = 0,012) em comparação ao serviço 

público (2,28). Os três aspectos mais importantes declarados pelos usuários foram 

''segurança '' (n= 25, 59,5%), ''conforto'' (n= 23, 54,8%) e ''durabilidade'' (n= 23, 54,8%). 

Um dos maiores desafios da região é aumentar a conscientização de todas as partes 

envolvidas sobre as 8 etapas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde na 

prestação de CR. Palavras chaves: cadeira de rodas; serviços de saúde; saúde pública; 

tecnologia assistiva. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to evaluate the level of satisfaction of people with disabilities 

about wheelchair and related services. This is a cross-sectional, comparative study with 

a quantitative approach. Forty-three wheelchair users (WC) from the Metropolitan 

Region of Baixada Santista answered a sociodemographic questionnaire and the 

Quebec Assistive Technology User Satisfaction Assessment (B-Quest). The users (n=43) 

were "more or less satisfied" with the aspects of the wheelchair (3.41) and "not very 

satisfied" with the services (2.80). It was observed higher satisfaction in relation to the 

rigid frame wheelchairs (3.69, p=0.015) and powered wheelchairs (3.93, p= 0.008) in 

comparison to wheelchairs above 90Kg (2.66). The WC users showed higher satisfaction 

towards private service (3.14, p = 0.012) compared to public service (2.28). The three 

most important aspects stated by users were ''safety'' (n= 25, 59.5%), ''comfort'' (n= 

23, 54.8%) and ''durability'' (n= 23, 54.8%). One of the biggest challenges in the region 

is to increase the awareness of all parties involved about the 8 steps recommended by 

the World Health Organization in the provision of CR. Key words: wheelchair; health 

services; public health; assistive technology. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Pessoas com limitações de mobilidade comumente utilizam cadeiras de rodas 

(CR) como recurso, a fim de promover mobilidade funcional. No entanto, a 

configuração inadequada da CR pode afetar a participação dos usuários nas atividades 

domésticas e comunitárias (MEDOLA et al., 2014b). Compreende-se que proporcionar 

segurança e conforto pode reduzir o risco de quedas, lesões nos membros superiores 

e lesões por pressão (MEDOLA et al., 2014b; COOPER; BONINGER; ROBERTSON, 1998). 

O ajuste e tamanho inadequados dos componentes da CR (assento, encosto, rodas 

traseiras e dianteiras) também podem impactar negativamente a saúde do usuário, 

ocasionando limitações funcionais (MEDOLA et al., 2014b). Ainda, sabe-se que as 

etapas do processo de dispensação da CR como a realização de treinamentos, 

manutenções, reparos e acompanhamento são procedimentos essenciais para 

promover o uso do dispositivo de forma eficaz e segura (FITZGERALD et al., 2005; WHO, 

2008). Essas práticas devem ser realizadas de acordo com as necessidades do usuário 

e por profissionais qualificados com conhecimento em prescrição e adaptação em CR 

(COOPER, 1998; MEDOLA et al., 2014b).  

A partir dessa perspectiva, considera-se que investigar o nível de satisfação dos 

usuários de CR em relação ao seu dispositivo e serviços de dispensação de CR é 

essencial para produzir evidências que auxiliem na compreensão sobre o quanto as 

práticas atuais estão gerando ou não resultados esperados e desejados aos usuários. 

Portanto, o presente estudo tem por objetivo geral o grau de satisfação de pessoas 

com deficiência sobre a cadeira de rodas e serviços relacionados. 

Acredita-se que este estudo contribuirá com a indústria de CR no Brasil, 

compreendendo a qualidade dos produtos disponíveis no mercado a partir da 

satisfação dos usuários. Esse tudo também poderá identificar as áreas dos serviços de 

cadeira de rodas que possuem menor satisfação pelos usuários, a fim de nortear a 

promoção de estratégias em saúde com a finalidade de produzir eventuais avanços no 
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desenvolvimento e capacitação dos profissionais, bem como nos processos de 

dispensação de CR. Por fim, contribuirá para compreender o processo de ampliação 

dos recursos prescritos pelo SUS, inclusão de outros itens e até mesmo quanto os 

recursos estão atendendo as necessidades dos usuários. 

O referencial teórico apresentado a seguir descreve temas que embasam a 

satisfação do usuário de CR, como: conceitos, diretrizes, políticas sobre as pessoas com 

deficiência e usuários de CR; tecnologia assistiva e a CR como dispositivo de 

mobilidade; serviços de dispensação de CR no Brasil e a satisfação do usuário de CR. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Pessoas com deficiência: conceitos, diretrizes e políticas 

 

A deficiência envolve diversos fatores biológicos, psicológicos e sociais que se 

inter-relacionam, sendo uma interação dinâmica influenciada pela condição de saúde 

e fatores contextuais (ambientais e pessoais) que permeiam o indivíduo (OMS, 2020). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2012), mais de 1 bilhão de pessoas 

convivem com algum tipo de deficiência. Dentre as pessoas que possuem limitações 

para locomoção ou mobilidade, aproximadamente 70 milhões necessitam de CR para 

promover maior acessibilidade à educação, trabalho e saúde (OMS, 2008). Entretanto, 

somente 5 a 15 % da população tem acesso à uma CR (OMS, 2008).  

No Brasil mais de 200 milhões de pessoas declararam apresentar algum tipo de 

deficiência, sendo que mais de 13 milhões apresentam alguma limitação motora. Na 

Região Metropolitana da Baixada Santista, mais de 1 milhão de pessoas convivem com 

alguma deficiência e aproximadamente 80 mil pessoas podem necessitar de CR por 

apresentar dificuldades motoras graves (CENSO, 2010). 

A fim de contextualizar a problemática do uso da CR como dispositivo de 

mobilidade e os serviços relacionados no processo de dispensação, se faz necessário 
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descrever os diversos movimentos macropolíticos sobre a pessoa com deficiência em 

âmbito nacional que ocorreram nas últimas décadas (UN, 2020b). Sendo assim, é 

possível traçar uma linha do tempo para conceber os marcos históricos fundamentais 

da representatividade social da deficiência (UN, 2020b).  

No ano de 2002, o governo brasileiro instituiu a Política Nacional de Saúde da 

Pessoa com Deficiência, sendo reconhecida por toda a rede do serviço público de 

saúde - Sistema Único de Saúde (SUS). O plano destacava a necessidade de promover 

ações de prevenção de agravos à proteção da saúde e reabilitação, visando promoção 

da qualidade de vida; prevenção de deficiências; atenção integral à saúde; melhoria 

dos mecanismos de informação; capacitação de recursos humanos e a organização e 

funcionamento dos serviços (BRASIL, 2010).  

Todavia, somente em 2009, por meio da Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), foi promulgado os direitos humanos e 

liberdades fundamentais às pessoas com deficiência no Brasil. O tratado adotado 

internacionalmente em 2006 por mais de 50 países é considerado influenciador dos 

diversos movimentos políticos relacionados às pessoas com deficiência no Brasil (UN, 

2020a). Além disso, a CDPD foi um importante potencializador para que as pessoas 

com deficiência passassem a serem vistas como pessoas com direitos e integrantes 

ativos da sociedade, ressaltando o Art.20, o qual assegura os direitos a mobilidade às 

pessoas com deficiência e o acesso à atenção especializada e aos dispositivos assistivos 

de qualidade (BRASIL, 2009).  

Desde 1993, as cadeiras de rodas são recursos disponíveis pelo SUS, porém, o 

acesso ainda era muito precário e o governo brasileiro ainda não possuía planos que 

concebessem recursos assistivos que favorecessem maior mobilidade e acessibilidade 

social à pessoa com deficiência (BRASIL, 1993). Somente em 2011, por meio do Plano 

Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver Sem Limite, foram enfatizadas 

estratégias para promoção da inclusão social, acessibilidade, cidadania e participação 

da pessoa com deficiência na sociedade, por meio de acesso a bens e serviços (BRASIL, 
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2011). Ademais, a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, estabelecida em 2021 

no âmbito do SUS, determinou que os cuidados em saúde necessitam ser realizados 

em diversos pontos de saúde e em sua integralidade, enfatizando a ampliação da 

oferta de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção (OPM); oficinas 

ortopédicas nos centros especializados em reabilitação (CER) e o desenvolvimento de 

pesquisa em tecnologia assistiva (TA) (BRASIL, 2012).  

Em 2015, o governo instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei 13.146), de forma a assegurar e 

promover os cuidados em saúde em sua integralidade, visando à sua inclusão social e 

cidadania. Destaca-se o Art. 74, que dispõe sobre as TA: 

É garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, 

práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que 

maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida (BRASIL, 

2015). 

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência demonstrou ser um marco 

histórico na legislação brasileira quanto à equiparação dos direitos instituídos em 

relação à sociedade. Entretanto, sabe-se que o acesso apropriado e custo razoável de 

recursos assistivos com qualidade e que atenda às necessidades das pessoas com 

deficiência ainda é um desafio aos governos (OMS, 2017). 

A partir dessa perspectiva, o tópico a seguir descreve a importância da TA para 

inclusão e participação das pessoas com deficiência na sociedade, destacando a CR 

como dispositivo assistivo de mobilidade. 

 

2.2 Tecnologia assistiva e a cadeira de rodas como meio auxiliar de locomoção 

  

Tecnologia assistiva (TA) é uma área de conhecimento relacionada aos produtos 

assistivos, sendo um subconjunto das tecnologias de saúde (OMS, 2017). Os produtos 
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assistivos são considerados como qualquer tipo de dispositivos, equipamentos, 

instrumentos ou softwares com a finalidade de manter ou melhorar a funcionalidade 

e independência, viabilizando maior participação nas atividades de vida diária e prática 

(OMS, 2017).  

Apesar do direito à mobilidade pessoal a todos, compreende-se que muitas 

pessoas ainda não possuem produtos assistivos que atendam às suas necessidades 

(OMS, 2017). Deste modo, em 2016, a Cooperação Global em Tecnologias Assistivas 

lança a Lista de Produtos Assistivos Prioritários (Global Cooperation on Assistive 

Technology - GATE) com base nas necessidades e impactos na vida dos usuários. 

Dentre os 50 produtos listados, a CR foi considerada um produto assistivo prioritário, 

ou seja, um equipamento de necessidade absoluta para manutenção ou promoção da 

funcionalidade (OMS, 2017). Para tal fim, a CR deve possibilitar ao usuário maior 

mobilidade e suporte postural com segurança e sem comprometer a resistência e 

durabilidade do dispositivo (OMS, 2008). 

Essa cooperação global incentiva os países a aumentar a produção, aquisição e 

prestação de serviços, assim como desenvolver políticas e diretrizes relacionadas aos 

dispositivos assistivos prioritários (OMS, 2017). Recomenda-se que os governos, 

fabricantes e distribuidores trabalhem em conjunto para desenvolver e adotar medidas 

padronizadas a nível nacional a fim de avaliar o fornecimento das CR, considerando a 

diversidade de características do dispositivo, como níveis de ajustes, estrutura 

(dobrável ou rígida), peso e acessórios (OMS, 2008). 

No Brasil, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC), em 

conjunto com o Ministério da Saúde, realizam assessoramento e incorporação dos 

dispositivos assistivos em saúde no SUS com base em aspectos como eficácia, acurácia, 

segurança e custo-efetividade (BRASIL, 2016). A CONITEC fornece informações das 

tecnologias em saúde por meio do Sistema de Gerenciamento da Tabela de 

Procedimentos (SIGTAP), ferramenta de gestão que possibilita a organização de 

relatórios técnicos e de tecnologias por áreas de atuação.  



11 
 

As CR manuais e motorizadas no SUS estão sob a categoria órteses, próteses e 

materiais especiais em reabilitação no SIGTAP, sendo descritas por meio das seguintes 

nomenclaturas: adulto/infantil (tipo padrão); para tetraplégico (tipo padrão); 

monobloco; CR acima de 90kg; motorizada adulto ou infantil (BRASIL, 2007b; BRASIL, 

2013a; Brasil, 2013b). O SIGTAP viabiliza as informações sobre os custos e requisitos 

para aquisição, descrição dos componentes, profissionais e serviços habilitados para 

prescrição e dispensação do dispositivo (BRASIL, 2007b).  
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As cadeiras de rodas manuais são caracterizadas por favorecer a locomoção por 

meio da propulsão mediante as habilidades manuais do usuário ou com auxílio de 

outros para manusear o dispositivo. 

As CR manuais disponibilizadas no SIGTAP diferenciam-se quanto à estrutura, 

peso, componentes de ajustes e funcionalidade. A fim de exemplificar, dentre as CR 

manuais, a adulto/infantil (tipo padrão), tetraplégico (tipo padrão) e acima de 90kg 

(duplo X) possuem o quadro dobrável em X, enquanto a CR monobloco possui a opção 

da estrutura fixa, permitindo apenas rebater o encosto (BRASIL, 2013a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptada de OMS (2008) 

 

As CR monobloco são constituídas de alumínio e, portanto, são mais leves em 

relação às demais, que são constituídas de alumínio, liga metálica e aço. As CR 

monobloco e tetraplégico (padrão) também possuem ajustes específicos como a altura 

e ângulo de inclinação ajustáveis e encosto reclinável, respectivamente (BRASIL, 2013a).  

 
        

Figura 1 – Padrão   Figura 2 – Acima de 90 Kg Figura 3 – Tetraplégico Figura 4 – Monobloco 
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Em relação à funcionalidade, as CR padrão adulto/infantil são indicadas para uso 

temporário, sendo utilizadas principalmente em meios hospitalares. As CR duplo X e 

tetraplégico são as mais indicadas às pessoas que necessitam ser conduzidas por 

outrem, devido ao estado de sobrepeso e comprometimento na funcionalidade dos 

membros superiores e tronco, respectivamente (BRASIL, 2013a).   

Para as pessoas que realizam propulsão manual de forma independente, as CR 

monobloco são as mais indicadas para uso permanente e em tempo integral. Em 

contrapartida, para pessoas que possuem limitações funcionais para realizar propulsão 

manual, como diminuição da força muscular e fatigabilidade anormal, estão 

disponíveis as CR motorizadas, caracterizadas por favorecer a propulsão de forma 

motorizada por meio de joystick, sendo as mais indicadas para locomoção em longas 

distâncias (BRASIL, 2013a; BRASIL, 2019).  

Figura 5 - Componentes dos diferentes tipos de cadeira de rodas manual. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

A prescrição da CR deve apresentar relatório clínico realizado por profissionais 

capacitados, descrevendo o diagnóstico, dados pessoais e as habilidades necessárias 
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do usuário para uso da CR (BRASIL, 2013a). Os serviços devem disponibilizar 

adequação da CR de acordo com as necessidades de cada indivíduo, assim como 

acompanhamento, treinamento e manutenção da tecnologia. Sendo assim, o tópico a 

seguir descreve as etapas de prestação de serviço para CR preconizadas pela OMS 

(2008) e o fluxo de fornecimento de CR pelo SUS e serviços privados 

 

2.3 Prestação de serviços para cadeira de rodas  

 

Segundo a OMS (2008), o objetivo da prestação de serviços de CR é aperfeiçoar 

o acesso à CR e garantir que o dispositivo atenda às necessidades do usuário. Desta 

forma, é fundamental que a CR tenha as dimensões adequadas e que seus 

componentes atendam às necessidades físicas, funcionais e ambientais do usuário. 

Para atingir essa finalidade, é necessário fornecer o dispositivo seguindo 8 etapas 

essenciais para a prestação do serviço: (1) encaminhamento e agendamento; (2) 

avaliação; (3) prescrição (seleção); (4) financiamento e aquisição; (5) preparação do 

produto; (6) adequação; (7) treinamento do usuário; (8) manutenção, reparos e 

acompanhamento (OMS, 2008).  

Conforme Toro, Eke e Pearlman (2015), o fornecimento de CR de acordo com o 

processo de prestação de serviços descritos pela OMS (2008) pode contribuir para a 

melhora da qualidade de vida, saúde ambiental e satisfação do usuário de CR. Desta 

forma, as 8 etapas preconizadas pela OMS (2008) demonstram-se essenciais para 

promover acesso à CR e contribuir para inclusão e participação social do usuário.  
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A seguir será descrito o processo de dispensação dos serviços de CR existentes no 

Brasil (público e privado), uma vez que compreender o funcionamento dos serviços é 

fundamental para conscientizar e nortear as práticas dos profissionais envolvidos no 

processo de dispensação de CR, favorecendo a garantia do acesso adequado do 

usuário ao dispositivo. 

 

2.3.1 Serviços de dispensação de cadeira de rodas no Brasil: sistema público de saúde 

(SUS) e serviço privado 

 

O Brasil possui um sistema de saúde público e privado. O sistema público de 

saúde, denominado Sistema Único de Saúde (SUS), é constituído por ações e serviços 

prestados em âmbito federal, estadual e municipal (BRASIL, 2000). O SUS é organizado 

em 3 níveis de assistência, os quais possuem diferentes graus de complexidade 

(BRASIL, 2007). O sistema privado em saúde, especificamente em prestação de serviço 

de dispositivos de TA, é composto por lojas e clínicas especializadas em CR (COOPER 

et al., 2015).  

O SUS é composto por três níveis de atenção à saúde:  

1) A atenção primária (denominação internacional) ou também chamada de 

atenção básica (denominação adotada pelo Ministério da Saúde) tem por objetivo 

oferecer prevenção de agravos, promoção, reabilitação e manutenção em saúde, por 

meio do uso de tecnologias de baixa densidade. A unidade básica de saúde (UBS) é a 

infraestrutura caracterizada como a porta de entrada preferencial para o processo de 

atenção continuada em saúde, constituindo-se como ordenadora dos demais níveis de 

saúde (BRASIL, 2017);  
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2) A atenção secundária ou média complexidade oferta serviço especializado, 

utilizando-se de recursos com densidade tecnológica intermediária, a fim de realizar 

atividades ambulatoriais, de apoio diagnóstico e terapêutico e de internação hospitalar 

(BRASIL, 2007); 

3) A atenção terciária ou alta complexidade utiliza tecnologia de alta densidade 

e custo, a fim de realizar terapias e procedimentos de elevada especialização como, 

por exemplo, oncologia, cardiologia, oftalmologia, transplantes, parto de alto risco, 

traumato-ortopedia, neurocirurgia, diálise e otologia (BRASIL, 2007).  

De acordo com o guia para prescrição, concessão, adaptação e manutenção de 

órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção (OPM) descrito pelo Ministério da 

Saúde, as etapas da concessão de OPM seguem aquelas preconizadas pela OMS, 

configurando-se de acordo com a organização dos serviços e fluxos do SUS (BRASIL, 

2019). Sendo assim, o modelo de dispensação de CR por meio do SUS inclui as 

seguintes etapas: identificação da demanda e referência; avaliação e prescrição; 

preparação e adequação da cadeira de rodas; treinamento do usuário; manutenção, 

reparos e acompanhamentos (BRASIL, 2019) (figura 6). 
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Figura 6 - Processo de dispensação de cadeira de rodas no SUS.

 
Fonte: adaptado de Brasil (2019).  

 

O processo de dispensação de CR por meio do SUS inicia-se identificando a 

necessidade do usuário em realizar uma avaliação de CR. Essa ação pode ser realizada 

pelo médico da UBS ou por outro profissional de uma unidade hospitalar. Então, a 

Secretaria Municipal de Saúde é notificada e, consequentemente, refere-se à Secretaria 

Regional de Saúde para realizar o agendamento da avaliação de CR em um Centro de 

Reabilitação Especializado (CER) (serviço de atenção secundária) na macrorregião de 

referência (BRASIL, 2019). 

A avaliação e seleção da CR é realizada de acordo com a lista de produtos e 

procedimentos oferecidos pela SIGTAP. Após a avaliação, é gerado um documento 

com o nome do usuário, número do PIS (Programa de Integração Social), diagnóstico 

e código da CR e/ou procedimento. Por fim, o centro de reabilitação autoriza a entrega 

por meio do revendedor de CR. A personalização e ajustes da CR, bem como o 

treinamento, aconselhamento e acompanhamento são de responsabilidades do 
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terapeuta ocupacional e/ou fisioterapeuta e um técnico do centro de reabilitação. As 

visitas subsequentes de acompanhamento após a entrega da cadeira de rodas também 

devem ser realizadas pelo médico da UBS (BRASIL, 2019).  

Por outro lado, o processo de dispensação de CR via serviços privados pode ser 

realizado por meio de lojas e clínicas especializadas. Nas lojas de CR, um terapeuta 

ocupacional ou fisioterapeuta realiza a avaliação e prescrição do dispositivo do usuário. 

Em geral, as lojas são procuradas pelos usuários por recomendação de amigos ou 

profissionais da saúde. Sabe-se que, frequentemente, as lojas indicam a CR ao usuário 

sem a avaliação e prescrição de um profissional habilitado e com experiência em TA. 

Essa prática não é supervisionada, sendo comum em todo o país (COOPER et al., 2015). 

Nas clínicas especializadas, geralmente, ocorre o processo de avaliação, seleção 

do dispositivo e seus componentes, suporte na aquisição, teste e ajustes da CR e 

acompanhamento do usuário. Todos os custos têm que ser pagos pelo usuário. No 

entanto, existe a possibilidade de receber auxílio financeiro do Banco Nacional do Brasil 

com baixas taxas de juros e isenção de impostos. A entrega da CR com todos os 

componentes, de acordo com as necessidades de cada usuário, pode levar de 1 a 2 

meses. O acompanhamento do usuário por meio das clínicas costuma ser a cada 6 

meses (COOPER et al., 2015, p. 606) (figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Figura 7 - Processo de dispensação de cadeira de rodas via serviço privado 

 

Fonte: adaptado de Cooper et al. (2015), p. 606. 

 

Apesar do norteamento para dispensação de OPM, evidências apontam que 

profissionais de serviços de reabilitação física do Estado de São Paulo encontram 

limitações em diversas etapas: avaliação, encaminhamento, treinamento, 

acompanhamento, manutenção e reparos (CARO et al., 2014). Tais limitações estão 

relacionadas ao caráter assistencialista e à concentração de prestação de serviço em 

um único centro, tendo como consequência o aumento no tempo de espera para os 

encaminhamentos e inefetividade dos serviços (CARO et al., 2014). Embora os recentes 

achados contribuam para identificar limitações e dados de satisfação no processo de 

dispensação de CR, ainda são escassos os estudos que enfatizam a prestação de serviço 

de CR quanto aos âmbitos público e privado. Portanto, acredita-se que, o presente 

estudo poderá identificar dentre as etapas avaliadas do processo de dispensação de 

CR (entrega, reparos e manutenção, serviços profissionais e de acompanhamento) que 

possuem menor grau de satisfação, e assim, nortear os serviços para eventuais planos, 

ações e políticas, bem como sustentar as evidências de estudos anteriores referentes 

ao fornecimento de CR. 
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2.4 Satisfação do usuário de cadeira de rodas 

2.4.1 Conceitualização do termo satisfação  

Especificamente no caso dos usuários de dispositivos de TA, a satisfação é 

concebida por uma avaliação crítica em relação às características do dispositivo e 

serviço de dispensação (DEMERS; WEISS-LAMBROU; SKA, 2000). Dessa forma, a 

satisfação do usuário é caracterizada por uma expressão da satisfação do sujeito 

baseada em uma avaliação fundamentada em expectativas, percepções, atitudes e 

valores pessoais, gerando um desfecho comportamental como, por exemplo, o uso ou 

abandono do dispositivo (DEMERS; WEISS-LAMBROU; SKA, 2000)  

Segundo Demers, Weiss-Lambrou e Ska (2000), autores do instrumento de 

avaliação Quebec User Evaluation of Satisfaction with Assistive Technology (QUEST 2.0), 

a satisfação com o dispositivo de TA é um conceito multidimensional constituído de 

duas dimensões fundamentais: dispositivo e serviços. Essas dimensões fazem parte da 

experiência do usuário, sendo consideradas em sua avaliação e, consequentemente, 

expressão da satisfação (DEMERS; WEISS-LAMBROU; SKA, 2000).  

O QUEST 2.0 é considerado uma medida de avaliação confiável e de fácil 

aplicação, sendo utilizado em estudos notáveis em TA com a finalidade de avaliar a 

satisfação do usuário em relação ao seu dispositivo e ao processo do serviço 

(BERGSTRÖM; SAMUELSSON, 2006; SAMUELSSON; WRESSLE, 2008). Assim, o tópico a 

seguir descreve o desenvolvimento do QUEST, abordando os itens relevantes dos 

dispositivos e serviços avaliados, formato e administração do instrumento e as 

eventuais contribuições dessa medida de avaliação aos usuários de dispositivos de TA.  

 

2.4.2 Quebec User Evaluation of Satisfaction with Assistive Technology (QUEST 2.0)  

O QUEST 2.0 foi desenvolvido por Demers, Weiss-Lambrou e Ska (2002) com a 

finalidade de avaliar a satisfação do usuário em relação ao dispositivo de TA e ao 
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serviço de dispensação. Auxiliares de locomoção e postura, aparelhos auditivos e 

visuais e recursos que promovam maior desempenho nas atividades de vida diária 

podem ser avaliados quanto à satisfação (DEMERS; WEISS-LAMBROU; SKA, 2002).  

O instrumento foi avaliado quanto à sua confiabilidade e validade para ser 

aplicado de acordo com a sua finalidade (DEMERS; WEISS-LAMBROU; SKA, 2002). A 

partir da análise de 24 itens da primeira versão do QUEST (DEMERS et al., 1999), 12 

itens foram selecionados, pois apresentaram maior classificação nas propriedades de 

medidas de confiabilidade e validade (DEMERS; WEISS-LAMBROU; SKA, 2002). A 

estrutura da satisfação em TA foi constituída por duas dimensões: dispositivo de TA 

(oito itens) e serviços de TA (quatro itens) (DEMERS; WEISS-LAMBROU; SKA, 2002) 

(Figura 8).  

 

Figura 8 - Estrutura da satisfação  

 

Fonte: Demers, Weiss-Lambrou e Ska (2002) 

 

A versão brasileira do QUEST, nomeada de B-QUEST, foi traduzida e adaptada 

transculturalmente por Carvalho, Góis Junior e Sá (2014). O estudo foi conduzido com 

121 participantes (homens e mulheres) de Aracaju - SE, usuários de serviço público e 

privado, que utilizavam CR, andadores e muletas. O estudo apresentou propriedades 

psicométricas, as quais reforçam o instrumento original, demonstrando ser uma 

medida de satisfação confiável para usuários de TA no Brasil.  
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O B- QUEST 2.0 é um dos poucos instrumentos validados e disponíveis para uso 

no Brasil que contemplam a temática da satisfação com a TA. Este instrumento pode 

ser utilizado com adolescentes, adultos e idosos na área clínica e pesquisa. Quanto à 

sua contribuição, pode fornecer aos profissionais dados de quais componentes do 

dispositivo e áreas dos serviços necessitam ser aprimoradas. O instrumento possibilita 

comparar a satisfação com outras medidas de desfecho, como qualidade de vida, 

funcionalidade e fatores de custo, sendo possível comparar os dados adquiridos com 

outros grupos de usuários de diferentes serviços e países (CARVALHO; GÓIS JUNIOR; 

SÁ, 2014).  

 

2.4.3. Revisão de literatura: satisfação do usuário de CR 

 

Diversos estudos presentes na literatura científica utilizaram o QUEST 2.0 com a 

finalidade de avaliar o grau de satisfação do usuário de CR em relação aos aspectos da 

CR e do serviço de dispensação. As pesquisas foram realizadas em diversos países, 

como: Brasil (GALVÃO et al. 2019; SILVA e ALVES, 2020), Estados Unidos (KARMARKAR 

et al.,  2009), Suécia (BERGSTRÖM; SAMUELSSON, 2006; SAMUELSSON; WRESSLE, 

2008), China (CHAN e CHAN, 2007), Holanda (DE GROOT et al.,  2011), Zimbábue 

(VISAGIE et al.,  2015; VISAGIE et al.,  2016), Itália (SALATINO et al.,  2016) e Tanzânia 

(SEYI; ASTON; HELEN, 2016).  

Os estudos brasileiros e internacionais apresentam semelhanças entre si: os 

usuários de CR demonstram menor nível de satisfação em relação ao serviço, 

destacando as etapas de entrega e acompanhamento, e conforto é eleito como o 

aspecto mais relevante da CR. Sob outra perspectiva, os estudos originados no Brasil 

não descrevem os tipos de CR dos participantes do estudo e não realizam comparações 

entre os níveis de satisfação e os tipos de serviço de aquisição da CR. Ainda, a literatura 

científica internacional e nacional é escassa de estudos que envolvam usuários de CR 

motorizadas.  
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Dentre os estudos realizados no Brasil, os usuários de CR declararam estar 

satisfeitos (GALVÃO et al., 2019) e bastante satisfeitos (SILVA e ALVES, 2020) com seus 

equipamentos. O estudo com atletas retratou como mais relevante ao bom uso da CR 

aspectos como conforto, peso e segurança (SILVA e ALVES, 2020). As CR foram 

concedidas pelo SUS e de forma própria. Outro estudo, com pessoas com Síndrome 

Spoan, apresentou como aspectos mais relevantes o conforto, a segurança e as 

dimensões do equipamento (GALVÃO et al. 2019). Em relação ao serviço, os usuários 

demonstraram-se insatisfeitos (GALVÃO et al. 2019; SILVA e ALVES, 2020), destacando 

queixas principalmente à entrega do equipamento, manutenção/reparo e 

acompanhamento do serviço (GALVÃO et al. 2019). Os estudos não apresentaram 

comparações dos níveis de satisfação entre os serviços de dispensação. As CR, em 

grande parte, foram concedidas pelo SUS. Ambos não descreveram os tipos de CR 

utilizadas pelos usuários. 
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Evidências internacionais apontam que o nível de satisfação de usuários de CR 

está relacionado ao tipo de CR. Os usuários de CR ultraleve (ultralight) revelaram 

maiores níveis de satisfação em relação aos usuários de CR leve (lightweight) e padrão. 

Além disso, usuários de serviço privado apresentaram maior satisfação em relação aos 

usuários que adquiriram a CR via serviço público (KARMARKAR et al., 2009).  

Demais investigações internacionais observaram que os usuários de CR estão 

mais satisfeitos com os aspectos relacionados à CR do que com os aspectos 

relacionados ao serviço (BERGSTRÖM e SAMUELSSON, 2006; CHAN e CHAN, 2007; 

SAMUELSSON e WRESSLE, 2008; GROOT et al.,  2011), sendo que aspectos 

relacionados à CR como facilidade de uso, conforto e peso foram declarados como 

mais importantes (BERGSTRÖM e SAMUELSSON, 2006; SAMUELSSON e WRESSLE, 

2008; GROOT et al.,  2011; SALATINO et al.,  2015; VISAGIE et al.,  2015). Em relação aos 

aspectos dos serviços de CR, as evidências indicam que os usuários de CR manual 

demonstram menor satisfação principalmente quanto à entrega e acompanhamento 

(BERGSTRÖM e SAMUELSSON, 2006; SAMUELSSON; WRESSLE, 2008; GROOT et al., 

2011; VISAGIE et al., 2015; VISAGIE et al., 2016; SEYI, ASTON e HELEN, 2016).  

Ainda vale ressaltar que o QUEST 2.0 demonstrou ser um importante 

instrumento de mensuração da satisfação antes e após a implementação de serviços 

de acordo com as etapas para concessão de CR preconizadas pela OMS (VISAGIE et al., 

2015; VISAGIE et al., 2016). A implementação do serviço de prestação de CR de acordo 

com as diretrizes preconizadas pela OMS resultou em mudanças positivas significativas 

na satisfação do usuário em relação à CR e à prestação de serviços (VISAGIE et al., 2015; 

VISAGIE et al., 2016).  

Apesar das limitações desses estudos, o QUEST 2.0 demonstrou ser um 

instrumento de grande relevância para mensurar a satisfação dos usuários sobre os 

aspectos relacionados à CR e à prestação de serviços, identificando e norteando os 

componentes e áreas que possam ser aperfeiçoadas por profissionais da saúde, 

gestores de serviço e fabricantes de CR. Em contrapartida, apesar dos recentes e 
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promissores achados, a literatura científica brasileira encontra-se escassa de estudos 

que avaliam o grau de satisfação do usuário de CR em relação aos aspectos da CR e 

ao serviço de dispensação, comparando a satisfação entre as diferentes formas de 

aquisição e tipos de CR.   
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 Avaliar o grau de satisfação de pessoas com deficiência sobre a cadeira de rodas 

e serviços relacionados. 

3.2 Objetivos específicos 

- Comparar o grau de satisfação em relação aos diferentes tipos de cadeira de 

rodas (padrão, acima de 90 Kg, tetraplégico, monobloco e motorizada).   

- Comparar o grau de satisfação em relação aos aspectos da prestação de serviço 

(público e privado).  
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4 MÉTODOS 

 

4.1 Delineamento Metodológico 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo, comparativo e de abordagem 

quantitativa.  

 

4.2 Local do estudo 

A região metropolitana da Baixada Santista foi selecionada como local de 

estudo, a qual abrange 9 municípios: Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, 

Cubatão, Bertioga, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. O estudo foi realizado por meio de 

uma parceria entre o Departamento de Ciência do Movimento Humano da 

Universidade Federal de São Paulo - Campus Baixada Santista e equipamentos de 

saúde do município de Santos, como a Unidade de Saúde da Família Jardim Castelo 

(ANEXO B) e a Seção de Reabilitação e Fisioterapia (SERFIS) (ANEXO C).  

 

4.3 Aspectos Éticos 

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética da Universidade Federal de São 

Paulo, sob o parecer e aprovada no mês de abril de 2018 (CAAE: 82825817.8.0000.5505 

– Nº do Parecer: 2.520.1763 – Nº CEP: 0093/2018) (ANEXO D). Todos os indivíduos 

que aceitaram participar na pesquisa assinaram o Termo de Consentimento que 

esclarece os direitos quanto à liberdade de participação e desistência, o direito de 

identidade preservada e a ausência de riscos oferecidos a sua vida, uma vez que as 

medidas utilizadas são indiretas e não invasivas (APÊNDICE A). Assim, a possibilidade 

de riscos para os participantes é inferior àquelas previstas pela Resolução 466/12 do 

CNS, isentando os responsáveis de planejar qualquer forma de indenização. Além 

disso, a utilização do questionário e dos dados obtidos neste trabalho permaneceu 

restrita aos membros responsáveis pela pesquisa. 
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4.4 Procedimentos de escolha dos participantes 

O recrutamento dos participantes foi realizado utilizando o método bola de 

neve, ou também chamado de amostragem por referência em cadeia. Esse tipo de 

amostragem é caracterizado por ter origem de uma amostra inicial, a qual obtém-se 

informações de indivíduos que fazem parte do mesmo grupo ou que possuem relação 

com os mesmos. A partir do conhecimento desses indivíduos é formado um conjunto 

inicial, os quais indicam outros indivíduos, procedendo a configurar um conjunto maior 

permeado de relações entre um ou mais elos. Nesse caso, esse tipo de método é 

realizado para conceder uma amostra de difícil acesso e, assim, assegurar um número 

adequado para o levantamento de dados (BERG, 2006). 

O recrutamento dos eventuais participantes deste estudo foi realizado via 

contato telefônico/WhatsApp e presencialmente por meio do auxílio dos profissionais 

da equipe multidisciplinar dos serviços de saúde, os quais atuam no processo de 

reabilitação junto aos usuários de CR e/ou no processo de dispensação de CR.  

Posteriormente, foi solicitado aos participantes elegíveis ao estudo e aos 

profissionais dos serviços de saúde que indicassem outros usuários de CR ou 

profissionais da saúde que atuam junto a essa população na Baixada Santista. Desta 

forma, tornou-se possível o recrutamento de pessoas que adquiriram seu equipamento 

em serviços privados, assim como o encontro de pessoas que adquiriram sua CR via 

serviço público, mas que por algum motivo não estão frequentando mais o serviço de 

reabilitação.   
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A seleção dos potenciais participantes ao estudo foi realizada com auxílio da 

equipe de pesquisa, de acordo com os seguintes critérios de inclusão e exclusão:   

Critérios de inclusão: Ser usuário de cadeira de rodas; ter 18 anos na data da 

coleta de dados; Critérios de exclusão: Não utilizar a cadeira de rodas como principal 

meio de locomoção; não possuir diagnóstico de demência, alteração cognitiva severa 

ou transtorno mental. 

 

4.5 Instrumentos 

4.5.1. Formulário para caracterização da concessão de cadeira de rodas 

O formulário constitui-se com perguntas estruturadas elaboradas pelos 

autores da pesquisa, a fim de obter informações sociodemográficas e de saúde, da 

principal CR em uso e do serviço de aquisição do equipamento (APÊNDICE B). 

Desta forma, foram coletadas as seguintes informações: idade, gênero, nível 

de escolaridade, renda, diagnóstico, tipo da CR (manual ou motorizada), tipo de 

prestação de serviço (forma de aquisição pública ou privada). 

As CR foram categorizadas baseando-se na classificação do SIGTAP - ferramenta 

de gestão que possibilita a organização de relatórios técnicos e a organização de 

tecnologias por áreas de atuação (BRASIL, 2007b; BRASIL, 2013a; BRASIL, 2013b). As 

CR manuais são descritas por tipos (padrão, acima de 90 Kg, tetraplégico e 

monobloco), apresentando diferenças e semelhanças entre os componentes. 

As CR monobloco possuem quadro confeccionado por alumínio, enquanto as 

CR padrão, tetraplégico e acima de 90 Kg são confeccionadas em alumínio/liga 

metálica/aço. As CR padrão e acima de 90 Kg são dobráveis em X, enquanto as CR 

tetraplégico e monobloco possuem o quadro rígido. No entanto, as CR monobloco 
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ainda possuem a opção de dobrar em L (rebater o encosto) (BRASIL, 2007b; BRASIL, 

2013a; BRASIL, 2013b).  

     As CR tetraplégico é o único tipo que possui apoio de cabeça regulável e 

encosto reclinável. As CR monobloco e acima de 90 Kg ainda possuem a opção do 

protetor lateral de roupa, apoio ergonômico para os pés e cambagem nas rodas 

traseiras. Todas as CR possuem braços removíveis ou escamoteáveis, freio bilateral, 

pneus maciços ou infláveis e quick release (remoção rápida das rodas).  

As cadeiras de rodas motorizadas não possuem especificações quanto aos tipos, 

ou seja, são categorizadas em um único grupo (BRASIL, 2007b; BRASIL, 2013a; BRASIL, 

2013b).  
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4.5.2. Avaliação da satisfação do usuário com a tecnologia assistiva de Quebec (B 

QUEST)  

O B-QUEST apresenta propriedades para medição com 12 itens (ANEXO A). A 

primeira etapa está relacionada com a subescala do recurso assistivo que consiste em 

8 itens: dimensões, peso, ajustes, segurança, durabilidade, facilidade de uso e conforto 

e eficácia. A segunda etapa relacionada com a subescala de prestação dos serviços 

consiste em 4 itens: processo de entrega, reparos e manutenção, serviços profissionais 

e serviços de acompanhamento. Cada item é pontuado usando uma escala de 5 pontos 

que varia entre: 1- insatisfeito; 2- pouco satisfeito; 3- mais ou menos satisfeito; 4- 

bastante satisfeito; e 5- totalmente satisfeito (CARVALHO; GÓIS JUNIOR; SÁ, 2014). 

Baseado no manual original do QUEST 2.0 descrito por Demers, Weiss-Lambrou 

e Ska (2000), a pontuação total do questionário B-QUEST é realizada da seguinte forma:  

Escore do dispositivo e escore do serviço: obtido para cada participante 

somando a pontuação das respostas válidas, dividindo pelo número de itens válidos (8 

itens em dispositivo e 4 itens em serviço). 

Escore total: obtido para cada participante somando a pontuação das respostas 

válidas (dos itens de 1 a 12) e dividindo pelo número de itens válidos.  

 O questionário ainda permite ao usuário a escolha de 3 itens mais importantes, 

a partir da lista dos 12 itens pertencentes à subescala dispositivo e serviço. O B-QUEST 

pode ser aplicado tanto em formato de entrevista quanto autoadministrado 

(CARVALHO; GÓIS JUNIOR; SÁ, 2014).  

  



32 
 

4.6 Procedimentos da coleta de dados 

Por meio do formulário de concessão de cadeira de rodas foram coletados os 

dados pessoais e informações referentes à CR e à prestação de serviço (público ou 

privado). Em seguida, foi realizado o preenchimento do B-QUEST junto aos usuários 

de CR. 

Inicialmente a coleta dos dados deste estudo foi realizada de forma presencial 

nos serviços de saúde, domicílios e locais combinados, a fim de facilitar o encontro 

com os participantes. Devido à pandemia de COVID-19, a coleta dos dados ocorreu no 

formato online sob a emenda com parecer consubstanciado do CEP aprovado (Nº 

parecer: 4.454.125) (ANEXO E). Para tal, utilizou-se a plataforma Google Form para 

coleta de dados sociodemográficos e informações referentes à CR e à prestação de 

serviço. Posteriormente, a equipe de pesquisa realizou contato telefônico com os 

participantes para combinar data e horário, a fim de realizar o preenchimento do B- 

QUEST por meio de chamada de vídeo via WhatsApp ou Google Meet.  

 O termo de consentimento foi indexado no Google Form esclarecendo os 

objetivos do estudo, os direitos quanto à liberdade de participação e desistência, o 

direito de identidade preservada e a ausência de riscos oferecidos à vida (Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbYjcaxYaYg7EQUCEtMPfGRB9V5J3bPG

qwIMScIGAKPM4Mqw/viewform).  
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4.7 Análises de Dados 

4.7.1 Análise estatística  

Os dados obtidos do formulário e do B-QUEST foram analisados por meio da 

estatística descritiva, sendo, primeiramente, tabulados e organizados no editor de 

planilhas Microsoft® Excel® (2019).  

Foram adotadas como variáveis independentes o meio auxiliar de locomoção 

CR (monobloco, acima de 90Kg e motorizada) e à prestação de serviço (privada e 

pública) e como variáveis dependentes o nível de satisfação em relação ao dispositivo 

(cadeira de rodas) e ao serviço (público e privado).  

Os dados foram primeiramente avaliados para verificar o cumprimento de 

requisitos de normalidade, homocedasticidade e linearidade, a fim de definir o teste 

estatístico mais apropriado. Os valores ausentes foram imputados por meio de 

abordagem conservadora, utilizando o método MFV (most frequent value) (WHITE; 

ROYSTON; WOOD, 2010).  

A normalidade em termos de distribuição da amostra foi averiguada com a 

finalidade de comparar as médias entre as variáveis dependentes nível de satisfação 

em relação ao serviço (público e privado) e nível de satisfação em relação aos tipos de 

CR (monobloco, acima de 90 Kg, motorizada). Para tal, utilizou-se o teste de Shapiro-

Wilk (p> 0,05). As variáveis-respostas consideradas para a normalidade amostral foram 

o escore de satisfação do serviço e do dispositivo CR. A linearidade foi avaliada 

utilizando um gráfico scatterplot (resíduos x valor predito), e a homocedasticidade 

utilizando este mesmo gráfico em conjunto com o teste de Levene (p> 0,05). 

As variáveis categóricas (sexo, profissão, estado civil, escolaridade, renda, 

diagnóstico, tipo de CR, tipo de aquisição) foram apresentadas por frequências 

absolutas e relativas. As variáveis contínuas (idade, satisfação do dispositivo, satisfação 

do serviço, satisfação total, item a item de cada domínio) foram apresentadas sob a 

forma de média (M) e desvio padrão (DP). Em exceção, os dados da escolha dos três 
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itens mais importantes pelos usuários foram apresentados em forma de frequência 

absoluta e frequência relativa. 

Após todas as confirmações, os testes escolhidos para as comparações entre as 

satisfações relacionadas aos tipos de cadeira e aos serviços foram a análise de variância 

ANOVA e teste t independente, respectivamente. O nível de significância adotado foi 

de α= 5% com 95 % IC.  

Adicionalmente, foram calculados os tamanhos de efeito Cohen´s d dentre as 

comparações realizadas. A classificação de tamanho de efeito adotada para ANOVA 

utilizando valor do ômega-squared (ω2) foi a seguinte: pequeno (η2 = 0,01), médio 

(η2 = 0,06) e grande (η2 = 0,14) (COHEN, 1988). A classificação de tamanho de efeito 

adotada para o Test t independente e post hoc de tukey foi: d= 0, 20 (pequeno), d=0,50 

(médio) e d=0,80 (grande) (COHEN, 1992).  

A análise item a item foi realizada para as comparações que obtiveram 

diferenças estatísticas significativas. Os dados foram analisados para obter média e 

desvio padrão e, posteriormente, configurados de acordo com a escala de likert de 5 

pontos. A satisfação de cada item foi exposta por meio de gráficos de barras utilizando 

o Microsoft® Excel® (2019). A análise estatística de todos os dados foi realizada por 

meio do software Jamovi v1.6.6 (The jamovi project 2021. Obtido em 

https://www.jamovi.org).   

As variáveis-respostas consideradas para análise do tamanho amostral 

necessário para atingir poder estatístico superior a 0,80 (>80%) foi o escore de 

satisfação em relação ao dispositivo e ao serviço. Para tal, foi realizada a análise pós-

hoc (pós teste) por meio do software G-power 3.1.9.7 (FAUL et al., 2007).  A fim de 

analisar o poder estatístico para a comparação entre as médias da satisfação em 

relação aos tipos de CR foi utilizado: partial n², tamanho de efeito, valor de alfa (0,05), 

total de participantes para a comparação e quantidade de variáveis. Enquanto, para a 

análise do poder estatístico para a comparação entre as médias da satisfação em 

https://www.jamovi.org/
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relação aos tipos de serviço foi utilizado:  tamanho de efeito, valor de alfa (0,05) e a 

quantidade de participantes por variável.  

 

5. RESULTADOS 

5.1 Participantes 

Participaram do estudo 43 usuários de CR, sendo 23 (53,5%) do sexo masculino 

e 20 (46,5%) do sexo feminino, com idades entre 18 e 70 anos (42,3 ± 13,6) e em sua 

maioria munícipes de Santos (n=28, 65,1%). Em relação a coleta de dados, 36 

participantes responderam aos dados demográficos e ao B-QUEST de forma presencial 

e 7 de forma online.  

O diagnóstico mais comum foi lesão medular (n= 12, 27,9%), seguida de 

paralisia cerebral (n=7, 16,3%), poliomielite (n=6, 14,0%), mielomeningocele (n= 6, 

14,0%), osteogênese imperfeita (n=3, 7,0%), artrogripose      (n=2, 4,7%), entre outras, 

como esclerose múltipla (n=1), malformação congênita (n=1), amputação (n=1),  

acidente vascular encefálico (n=1), polineurite (n=1), atrofia muscular (n=1) e  sem 

diagnóstico fechado (n=1). A maior parte da amostra possuía ensino superior completo 

(n=15, 34,9%) e recebiam de 1 a 3 salários-mínimos (n=16, 37,2%).  

Em relação aos dispositivos assistivos, 81,4% (n=35) eram usuários de CR 

manual e 18,6% (n=8) usuários de CR motorizadas. Dentre as CR manuais, foram 

identificados os tipos monobloco (n=24, 68,6%) e acima de 90 Kg (n=11, 31,4%). Não 

foram identificadas CR tetraplégico e padrão. Em relação ao tipo de serviço, 26 usuários 

(60,4%) adquiriram a CR pelo serviço privado e 17 pelo serviço público (39,6%) (tabela 

1, p. 36). 
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Tabela 1. Dados sociodemográficos e informações sobre a cadeira de rodas e o serviço. 

Variáveis  n % 

Gênero Masculino 

Feminino 

23 

20 

53,5 

46,5 

Município  Santos 

São Vicente 

Praia Grande 

Cubatão 

Guarujá 

Itanhaém 

Mongaguá  

Peruíbe 

Bertioga 

28 

9 

2 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

65,1  

20,9 

4,7 

4,7 

2,3  

2,3 

0 

0  

0 

Diagnóstico Lesão Medular 

Paralisia cerebral 

Poliomielite 

Mielomeningocele 

Osteogênese imperfeita 

Artrogripose 

Esclerose múltipla 

Malformação congênita 

Amputação 

Acidente vascular encefálico 

Polineurite 

Atrofia muscular 

Sem diagnóstico fechado 

12 

7 

6 

6 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

27,9 

16,3 

14,0 

14,0 

7,0 

4,6  

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

Escolaridade Ensino fundamental incompleto 

Ensino fundamental completo 

Ensino médio incompleto 

Ensino médio completo 

Ensino superior incompleto 

Ensino superior completo 

4 

4 

4 

9 

7 

15 

9,3 

9,3 

9,3 

20,9 

16,3 

34,9 

Renda Nenhuma renda 

Até 1 salário mínimo 

De 1 a 3 salários mínimos 

De 3 a 6 salários mínimos 

De 6 a 9 salários mínimos 

De 9 a 12 salários mínimos 

4 

10 

16 

11 

1 

1 

9,3 

23,3 

37,2 

25,6 

2,3 

2,3 

Tipo de CR Manual 

Motorizada 

35 

8 

81,4 

18,6 

Tipo de CR manual Monobloco 

Acima de 90Kg 

Padrão 

Tetraplégico 

24 

11 

0 

0 

68,6 

31,4 

0 

0 

Tipo de serviço  Privado 

Público 

27 

17 

60,4 

39,6 

n= número de participantes; % = valor percentual; CR = cadeira de rodas 
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5.2 B-QUEST. Escore de satisfação em relação ao dispositivo, serviço e geral 

(dispositivo e serviço) 

Em relação a amostra geral, o escore de satisfação em relação a CR foi 3,41 (± 

0,968), o que significa que os participantes (n=43) estavam ‘’mais ou menos satisfeitos’’ 

com suas CR. O escore de satisfação com o serviço foi 2,80 (± 1,12), ou seja, os 

participantes estavam ‘’pouco satisfeitos’’. O escore total do B-Quest em média foi de 

3,07 (± 0,942), isto é, os participantes (n=43) estavam ‘’mais ou menos satisfeitos’’ com 

as CR e serviços.  

 

5.2.1 Comparação do nível da satisfação em relação aos tipos de cadeiras de 

rodas  

A variável resposta considerada para avaliar a normalidade, homocedasticidade 

e linearidade foi o escore de satisfação do dispositivo (CR monobloco, acima de 90Kg 

e motorizada). A análise foi realizada utilizando os resíduos dessa variável. Foi 

observado normalidade na distribuição dos resíduos por meio do teste de Shapiro-

Wilk (p=0,461) e da análise visual gráfica utilizando o método q-q plot (figura 9).  

 

Figura 9. Gráfico q-q plot. Distribuição dos resíduos da variável escore de satisfação do dispositivo 
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Por meio do gráfico scatterplot, observou-se variância semelhante 

(homocedasticidade) e distribuição linear dos resíduos entre os grupos avaliados 

(figura 10). Ademais, a homocedasticidade foi confirmada por meio do teste de 

Levene (p=0,648).  

 

 

Figura 10. Gráfico scatterplot. Distribuição dos resíduos da variável escore de satisfação do dispositivo 

 

 

 

A análise de variância (ANOVA) demonstrou diferença significativa relacionada 

aos diferentes tipos de CR (F (2) = 6,10; p = 0,005; ω2 = 0,192). Ainda, no pós-teste 

(post hoc) de Tukey (HSD) foi observado que os usuários de CR apresentaram em média 

maior satisfação em relação ao CR monobloco (3,69 ± 0,881) e motorizada (3,93 ± 

0,672), isto é, ‘’mais ou menos satisfeitos’’, quando comparada a CR acima de 90Kg 

(2,66 ± 0,942), ‘’pouco satisfeitos’’. 

As diferenças das médias foram significativas entre as comparações da 

satisfação em relação a CR monobloco e acima de 90 Kg (p=0,015) e CR motorizada e 

acima de 90Kg (p= 0,008), representando tamanhos de efeito grande (d=1,072; 

d=1,479) (tabela 2). 
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Tabela 2. Pós-teste (post hoc) de Tukey. Análise da satisfação em relação ao dispositivo de usuários de 

cadeira de rodas monobloco (n=24), acima de 90Kg (n=11) e motorizada (n=8).   

Cadeira de rodas 
Diferença 

média 
DP df t ptukey 

Cohen's 

d 

Monobloco  -  
Acima de 

90Kg 
 0,931  0,316  40,0  2,944  0,015 * 1,072  

Motorizada  -  
Acima de 

90Kg 
 1,278  0,404  40,0  3,168  0,008 * 1,479  

Motorizada  -  Monobloco  0,347  0,355  40,0  0,980  0,594  0,400  

n= número de participantes; DP= Desvio padrão; df=graus de liberdade; t=estatística; *p <0,05 

 

Não houve diferença significativa ao comparar satisfação em relação a CR 

motorizada e monobloco, (p =0,594). A diferença média entre os grupos (0,347) 

apresentou um tamanho de efeito pequeno (d =0,277) (tabela 2). O poder estatístico 

utilizando o valor do partial n² (0,234) foi de 0,88 (88%). 
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Os usuários de CR monobloco apresentaram estar ‘’mais ou menos satisfeitos’’ 

nos aspectos durabilidade (3,67 ± 1,37), estabilidade (3,63 ± 1,28), peso (3,33 ± 1,17) e 

dimensão (3,75 ± 1,15), enquanto os usuários de CR acima de 90Kg ‘’pouco satisfeitos’’ 

(2,73 ± 1,49; 2,64 ± 1,43; 2,36 ± 1,50; 2,45 ± 1,13). Ainda, os usuários de CR monobloco 

demonstraram-se ‘’mais ou menos satisfeitos’’ quanto ao aspecto facilidade de uso 

(4,04±1,37), enquanto os usuários de CR acima de 90Kg ‘’pouco satisfeitos’’ (2,91 ± 

1,64) (figura 11). 

      

Figura 11. Grau de satisfação dos usuários de CR monobloco e acima de 90 Kg em relação aos aspectos 

da cadeira de rodas 
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Os usuários de CR motorizada apresentaram estar ‘’satisfeitos’’ nos aspectos 

dimensão (4,13 ± 0,64), estabilidade (4,63 ± 0,51), durabilidade (4,25 ± 0,88), enquanto 

os usuários de CR acima de 90 Kg ‘’pouco satisfeitos’’ (2,45 ± 1,13; 2,64 ± 1,43; 2,73 ± 

1,49). Quanto ao peso e ajuste, os usuários de CR motorizada apresentaram estar ‘’mais 

ou menos satisfeitos (3,38 ± 1,77) e ‘’muito satisfeitos ‘’ (4,00 ± 1,77), enquanto os 

usuários de CR acima de 90 Kg ‘’pouco satisfeitos’’ (2,36 ± 1,50) e ‘’mais ou menos 

satisfeitos’’ (3,64 ± 1,36), respectivamente. Ambos, apresentaram estar ‘’mais ou menos 

satisfeitos’’ com o aspecto conforto (motorizada: 3,75 ± 1,67; acima de 90 kg:  3,00 ± 

1,61) (figura 12).   

 

Figura 12. Grau de satisfação dos usuários de CR motorizada e acima de 90 Kg em relação aos aspectos 

da cadeira de rodas. 
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5.2.2 Comparação do nível da satisfação em relação aos tipos de serviço (público 

e privado) 

A variável resposta considerada para avaliar a normalidade, homoscedasticidade 

e linearidade foi o escore de satisfação em relação ao serviço (serviço público e 

privado). A análise foi realizada utilizando os resíduos dessa variável. Foi observado 

normalidade na distribuição dos resíduos por meio do teste de Shapiro-Wilk (p=0,333) 

e da análise visual gráfica utilizando o método q-q plot (figura 13).  

 

 

Figura 13. Gráfico q-q plot. Distribuição dos resíduos da variável escore de satisfação do dispositivo 
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Por meio do gráfico scatterplot, observou-se variância semelhante 

(homoscedasticidade) e distribuição linear dos resíduos entre os grupos os grupos 

avaliados (figura 14). Ademais, a homoscedasticidade foi confirmada por meio do 

teste de Levene (p=0,087).  

 

 

Figura 14. Gráfico scatterplot. Distribuição dos resíduos da variável escore de satisfação do dispositivo 
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Por meio do teste T independente foi observado que os usuários que adquiriram 

a CR por meio do serviço privado apresentaram em média maior satisfação (3,14±1,20), 

‘’mais ou menos satisfeitos’’, em comparação aos usuários que adquiriram a CR por 

meio do serviço público (2,28±0,770), ‘’pouco satisfeitos’’ (tabela 3). 

 

Tabela 3. Análise da satisfação do usuário do serviço público e privado em relação ao serviço (n=43) 

 Variável n Média  DP Mín. Máx. 

Satisfação do serviço Privado 26 3,14* 1,20 1 5,00 

Público 17 2,28 0,770 1 3,75 

n= número de participantes; DP = Desvio padrão; Mín.= Mínimo; Max= Máximo. *p <0,05 

 

A média da diferença da satisfação em relação ao serviço (0,865), com 95% IC 

[0,202; 1,53], foi significativa [t (41,0) = 2,64; p = 0,012], e representou um tamanho de 

efeito grande (ξ=0,822), com 95% IC [0,163; 1,47]. O poder estatístico (1-β) foi de α= 

0,82 (82%).  
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Os usuários que adquiriram sua CR por meio do serviço público demonstraram-

se ‘’insatisfeitos’’ com os aspectos acompanhamento (1,29 ± 0,58) e reparo (1,41 ± 

1,06), enquanto os usuários que adquiriram a CR por meio do serviço privado 

demonstraram-se ‘’’pouco satisfeitos’’ (acompanhamento: 2,35 ± 1,77; reparo: 2,65 ± 

1,65). Tanto os usuários que adquiriram a CR pelo serviço privado (3,65 ± 1,29; 3,65 ± 

1,55) quanto os usuários que adquiriram a CR pelo serviço público (3,12 ± 1,32; 3,29 ± 

1,45) apresentaram estar ‘’mais ou menos satisfeitos’’ com os aspectos profissional e 

entrega (figura 15). 

 

Figura 15. Grau de satisfação dos usuários do serviço público e privado em relação aos aspectos do 

serviço 
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5.2.3 Escolha dos três aspectos mais importantes em relação à cadeira de rodas e 

ao serviço 

Os três aspectos mais importantes selecionados pelos usuários (n=42) foram 

''segurança '' (n= 25, 59,5%,), '' conforto'' (n= 23, 54,8%,) e ''durabilidade'' (n= 23, 

54,8%) (tabela 4). Somente um participante não respondeu a etapa da escolha dos 

itens.  

 

Tabela 4. Escolha dos 3 aspectos mais importantes em relação à cadeira de rodas e ao serviço (n=42). 

Aspectos mais importantes n % 

Segurança* 25 59,5 

Conforto* 23 54,8 

Durabilidade* 23 54,8 

Reparos 11 26,2 

Peso 11 26,2 

Eficácia 9 21,4 

Dimensões 8 19,0 

Ajustes 7 16,7 

Acompanhamento 3 7,1 

Profissionais  3 7,1 

Entrega 2 4,8 

Facilidade 1 2,4 

*Aspectos declarados como mais importantes dentre as 12 opções. 
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6. DISCUSSÃO  

O objetivo deste estudo foi avaliar o grau de satisfação dos usuários de CR, 

assim como a satisfação com os serviços prestados no processo de dispensação da 

região metropolitana da baixada santista.  

Os usuários de CR demonstraram estar ‘’mais ou menos satisfeitos’’ com as CR 

e ‘’pouco satisfeitos’’ com os serviços. Em geral, os participantes apresentaram estar 

‘’mais ou menos satisfeitos’’ com os aspectos da CR e dos serviços. Os usuários de CR 

apresentaram em média maior satisfação com as CR monobloco e motorizada (mais 

ou menos satisfeitos), quando comparada a CR acima de 90Kg (pouco satisfeitos). Os 

usuários de CR apresentaram em média maior satisfação em relação aos aspectos do 

serviço privado (mais ou menos satisfeitos) em comparação ao serviço público (pouco 

satisfeitos). Os três aspectos mais importantes selecionados pelos participantes foram 

segurança, conforto e durabilidade. 

Estudos nacionais (GALVÃO et al., 2020; SILVA e ALVES, 2020) e internacionais 

(BERGSTRÖM; SAMUELSSON, 2006; CHAN; CHAN, 2007; SAMUELSSON e WRESSLE, 

2008; GROOT et al., 2011) demonstram que os usuários de CR apresentam maior grau 

de satisfação em relação à CR quando comparado aos serviços, corroborando com os 

achados deste estudo. Além disso, o grau de satisfação total observado, isto é, 

referente aos 12 itens relacionados à CR e ao serviço, apresentou estar abaixo (‘’mais 

ou menos satisfeitos’’) quando comparado aos estudos realizados na Suécia 

(BERGSTRÖM; SAMUELSSON, 2006), Holanda (GROOT et al., 2011) e Estados Unidos 

(KARMAKAR et al., 2009), onde os usuários demonstraram estar ‘’muito satisfeitos’’.  Os 

estudos originados na China (CHAN; CHAN, 2007), Holanda (GROOT et al., 2011, Itália 

(SALATINO et al., 2016), Zimbabwe (VISAGIE et al., 2105; VISAGIE et al., 2106) e em 

outras regiões do Brasil (GALVÃO et al., 2019; SILVA e ALVES, 2020) não apresentaram 

o grau de satisfação geral de acordo com o manual do QUEST. Deste modo, não foi 

possível estabelecer uma comparação com os achados deste estudo.  
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Neste contexto, comparar e retratar as eventuais causas dos níveis de satisfação 

é uma tarefa difícil, tendo em vista que cada local possui diferentes políticas, 

organizações de prestação de serviço e tipos de CR. De forma geral, é recomendado 

que os serviços sigam as 8 etapas de fornecimento em CR preconizadas pela OMS 

(2008) (encaminhamento e agendamento, avaliação, prescrição, financiamento e 

aquisição, preparação do produto, adequação, treinamento do usuário, 

acompanhamento, manutenção e reparos) para obter impactos positivos em satisfação 

e qualidade de vida aos usuários de CR (TORO, ELKE e PEARLMAN, 2016; VISAGIE et 

al., 2106).  

De acordo com TORO, ELKE e PEARLMAN (2016), após a implementação das 

diretrizes para o fornecimento de CR manuais em ambientes com poucos recursos 

(OMS, 2008), adultos e crianças de um serviço localizado na Indonésia apresentaram 

maiores níveis de satisfação em relação a CR e melhora na qualidade de vida quando 

comparados às pessoas que estavam na lista de espera para o recebimento do 

equipamento. Outro estudo (VISAGIE et al, 2106), observou que os usuários de CR em 

Zimbabwe apresentaram maiores níveis de satisfação em relação à CR e a prestação 

de serviços também após a implementação das diretrizes para fornecimento de CR. Os 

maiores níveis de satisfação foram relacionados ao conforto, segurança, eficiência, 

transporte, mobilidade e independência (VISAGIE et al, 2106). Logo, é essencial que os 

serviços da região metropolitana da baixada santista fomente ações para o 

estabelecimento e/ou aperfeiçoamento das etapas de fornecimento de CR 

preconizadas pela a OMS (2008) para promover maiores níveis de satisfação aos 

usuários em relação à CR e aos aspectos relacionados ao serviço como entrega, 

manutenção e reparos, qualidade profissional e acompanhamento.  
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Quanto aos tipos de CR identificadas neste estudo, foi observado maior grau de 

satisfação em relação às CR monobloco em comparação a CR acima de 90 Kg. Os 

usuários de CR monobloco apresentaram maiores níveis de satisfação nos aspectos 

dimensão, peso, estabilidade, durabilidade e facilidade de uso. Esses dados podem ser 

justificados devido aos diferentes componentes presentes entres essas CR. As CR 

monobloco possuem quadro compacto e confeccionado em alumínio (BRASIL, 2013a). 

À vista disso, são consideradas mais leves e possuem maior durabilidade quando 

comparadas às CR acima de 90 kg, as quais possuem quadros com maior dimensão e 

confeccionados em aço (FITZGERALD et al., 2001). Essas características podem 

favorecer maior vantagem mecânica para realizar propulsão manual e redução dos 

riscos de dores e lesões nos membros superiores (BRASIL, 2013a). 

A maioria das CR monobloco também possibilitam ajustes na angulação das 

rodas traseiras (cambagem), contribuindo para maior conforto durante a propulsão 

(PERDIOS; SAWATZKY; SHEELE 2007), aumento da amplitude articular (TSAI et al., 2012) 

e mobilidade eficiente para práticas esportivas (RIETVELD et al., 2021). Apesar das CR 

monobloco não conter a opção de fechamento do quadro em ‘’x’’, como as CR acima 

de 90 Kg, são consideradas mais leves e possuem sistema para liberação das rodas 

(quick-release) facilitando o transporte do equipamento em veículos (BRASIL, 2013a). 

Diante disso, acredita-se que as CR monobloco podem favorecer maior satisfação ao 

usuário, uma vez que possuem componentes que possibilitam maior qualidade nos 

aspectos dimensão, peso, estabilidade, durabilidade e facilidade de uso. De outro lado, 

vale destacar que, além de considerar os componentes da CR, é fundamental que o 

profissional avalie as condições ambientais, potencialidades e limitações funcionais do 

usuário, a fim de selecionar à CR que atenda melhor às suas necessidades.  

Os participantes deste estudo também demonstraram maior grau de satisfação 

em relação às CR motorizadas em comparação a CR acima de 90 Kg. Os usuários de 

CR motorizadas expressaram maior grau de satisfação em todos os aspectos da CR 

quando comparados aos usuários de CR acima de 90 Kg, exceto quanto ao conforto. 
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Comumente, para as pessoas em estado de sobrepeso e obesidade são prescritas as 

CR acima de 90 Kg, também chamadas de duplo ‘’x’’ (BRASIL, 2013a).  Esses tipos de 

CR possuem o quadro reforçado com tubos em ‘’x’’, favorecendo o suporte do peso 

do usuário (BRASIL, 2013a). No entanto, essas CR são consideradas as mais pesadas 

dentre as CR manual e, por consequência, podem exigir mais esforços do usuário ao 

realizar propulsão manual em curtas e longas distâncias, gerando desconforto, 

limitações na funcionalidade e eventuais lesões.  

A partir dessa perspectiva, as CR motorizadas podem vir a ser as mais indicadas 

para esse público, uma vez que possibilitam locomoção por meio da propulsão 

motorizada utilizando o joystick, evitando gastos energéticos exacerbados por parte 

do usuário. Importante ressaltar que, além da funcionalidade para mobilidade, o 

profissional ao selecionar a CR deve levar em consideração as medidas 

antropométricas do usuário para oferecer o equipamento com as dimensões e 

adaptação adequadas. Ainda, é necessário realizar avaliação sistemática para investigar 

as potencialidades e limitações funcionais, assim como o ambiente que será utilizado 

o equipamento, visto que esse equipamento necessita de habilidades motoras e 

cognitivas para ser conduzido (BRASIL, 2013a). Durante a avaliação e treinamento, os 

terapeutas devem levar em consideração as distâncias a serem percorridas, fatores 

ambientais físicos (ex: rampas, terrenos acidentados), condições climáticas e o tipo de 

bateria da CR, uma vez que se diferenciam em longevidade e tempo de recarga 

(DUDGEON; DEITZ; DIMPFEL, 2013).   

Quanto aos tipos de serviços, os participantes apresentaram maior satisfação 

em relação ao serviço privado quando comparado ao serviço público. Além disso, 

foram observados níveis de satisfação mais baixos nos aspectos reparos e 

acompanhamento, dados também constatados em demais estudos da literatura 

(BERGSTRÖM e SAMUELSSON, 2006; SAMUELSSON e WRESSLE, 2008; GROOT et al., 

2011; VISAGIE et al., 2015; VISAGIE et al., 2016; SEYI; ASTON; HELEN, 2016; GALVÃO et 

al., 2019).  
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Reparo, manutenção e acompanhamento são serviços essenciais preconizados 

pela OMS (2008) para a promoção do processo de dispensação de qualidade. A 

finalidade desses serviços é contribuir para melhoria do conforto, da estabilidade e da 

funcionalidade do usuário na CR (OMS, 2008). Geralmente, esses serviços são 

realizados a cada 6 meses para verificar as necessidades de consertos, ajustes posturais 

e treinamento de habilidades (OMS, 2008). Tendo em vista que, a falta de reparos e 

manutenção pode gerar limitações ao acesso a espaços comunitários (HENDERSON et 

al., 2020), ao uso de equipamentos inadequados para mobilidade (WOROBEY et al., 

2021) e até mesmo o abandono do dispositivo (CRUZ et al., 2016).  

As consultas de acompanhamento são consideradas uma oportunidade para 

verificar a necessidade de ajustes na CR, treinamento e suporte ao usuário e problemas 

técnicos que não podem ser resolvidos na comunidade (OMS, 2008). Quando os 

serviços de acompanhamento são realizados a CR fica em melhores condições, 

diminuindo os riscos de lesões e acidentes e, consequentemente, contribui para a 

mobilidade e atividades na comunidade (HOGABOOM et al., 2018). Assim, sugere-se 

que os serviços, preferencialmente os de domínio público, realizem ações para 

aperfeiçoar a manutenção, reparos e acompanhamento com o propósito de promover 

maior acessibilidade e CR adequadas de acordo com as condições de cada usuário.  

 Conforto, segurança e durabilidade, os três aspectos mais importantes 

escolhidos pelos participantes, são influenciados pelo design do equipamento (OMS, 

2008). Esses aspectos são considerados requisitos mínimos para prescrição de CR e 

estão associados à participação em atividades sociais e comunitárias (SMITH; 

SAKAKIBARA; MILLER, 2014). Visto que, o tempo de uso da CR é maior em ambientes 

externos, além de que os usuários necessitam do dispositivo para promover 

mobilidade e realizar suas atividades de vida diária (OMS, 2008). Entretanto, o principal 

meio de locomoção pode ser um fator limitante para a participação (CHAVES et al., 

2004). Configurações inadequadas no sistema de assento e encosto e posição do eixo 

das rodas, assim como a seleção de componentes ao equipamento que não atendem 
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as necessidades do usuário, pode afetar a eficiência na mobilidade em CR (MEDOLA et 

al., 2014b). Sendo assim, as CR devem proporcionar funcionalidade e suporte postural 

permitindo ao usuário maior participação em suas atividades (OMS, 2008). 

Essencialmente, com ênfase em conforto e segurança, em razão de que possam 

interferir na saúde e qualidade de vida do usuário (OMS, 2008).  

Além de garantir que a CR seja segura e confortável, avaliar a resistência e 

durabilidade é uma forma de coletar informações importantes que podem ser úteis 

aos usuários, designers, fornecedores, fabricantes e agências de financiamento 

(GOWRAN et al., 2021; OMS, 2008). Os fatores que determinam a durabilidade incluem 

a capacidade de resistir a carga estática, impactos, fadigas em decorrente do uso e 

mau funcionamento de componentes (PEARLMAN et al., 2005; OMS, 2008). Manter 

registros desses dados pode contribuir na evolução de projetos de CR para que sua 

qualidade e eficácia melhorem continuamente (GOWRAN, et al., 2021; OMS, 2008). 

Para tal, é necessário que governos, fabricantes e distribuidores compreendam as 

variabilidades de necessidades dos usuários e ambientes que as CR serão utilizadas, 

baseando-se em normas para métodos de avaliação de avaliação para o 

desenvolvimento em CR, como a Diretrizes da Organização Internacional para 

Padronização (ISO) 7176 (GOWRAN et al., 2021; OMS, 2008).  

Este estudo apresentou limitações quanto à sua coleta de dados, método, 

instrumento e modelo estatístico. Primeiramente, o estudo foi iniciado com usuários 

do município de Santos, provenientes do SERFIS e da UBS Jardim Castelo. No entanto, 

devido ao difícil acesso aos eventuais participantes, o estudo foi ampliado para os 

demais municípios em torno da região. Os fatores que contribuíram para essa mudança 

foram: os usuários do serviço não permaneciam para reabilitação após o fornecimento 

das CR, dificultando o acesso posteriormente; a CR é o dispositivo assistivo menos 

dispensado pelo serviço de reabilitação SERFIS, diminuindo as possibilidades de coleta 

de dados; devido a condição de saúde, muitos usuários tinham limitações funcionais 

cognitivas que dificultavam ao responder o B-QUEST.  
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Desta forma, o estudo foi ampliado para investigar a satisfação dos usuários de 

CR munícipes da região metropolitana da baixada santista. O acesso aos usuários foi 

realizado por indicação de outros usuários de CR e de profissionais da área da saúde 

que trabalham com esse público. Essa mudança permitiu aumento da amostragem e o 

acesso aos usuários que adquiriram sua CR de forma própria por meio de serviços 

privados, permitindo realizar comparações dos graus de satisfação em relação aos 

diferentes tipos de CR e serviços (público e privado). Mas, de outra parte, impossibilitou 

direcionar os resultados obtidos para um determinado serviço e de realizar 

comparações da satisfação relacionadas aos serviços públicos de outras regiões, uma 

vez que a amostragem se tornou heterogênea e com baixa quantidade de participantes 

por município. A amostra também se tornou diversificada quanto ao diagnóstico, e 

devido a quantidade amostral não foi possível realizar comparações do grau de 

satisfação entre os usuários, destacando suas maiores necessidades.  

Em relação ao instrumento utilizado para coleta de dados, é reconhecido que o 

B-QUEST avalia a satisfação do usuário somente em relação a quatro aspectos do 

serviço (entrega, reparos e manutenção; profissionais e acompanhamento) limitando 

compreender a satisfação referente a outras etapas do processo de dispensação 

preconizadas pela OMS (2008). Outro fator, como descrito por Bergström e 

Samuelsson (2006), é que o QUEST foi formulado para avaliar diversos tipos de 

dispositivos assistivos, e, assim, não considera o ambiente e as atividades dos usuários 

para avaliar a satisfação, aspectos que são fundamentais para prescrição e seleção das 

CR.  

Quanto ao modelo estatístico, especificamente na comparação da satisfação em 

relação aos diferentes tipos de CR, compreende-se que os fatores do serviço também 

podem influenciar nos aspectos do equipamento, como, por exemplo, segurança e 

conforto. Entretanto, devido a quantidade de participantes, o modelo estatístico 

aplicado limitou-se em comparar a satisfação em relação a CR especificando o serviço 

que forneceu o equipamento. 
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Desta forma, sugere-se que, futuros estudos realizem medidas em vários pontos 

do processo de prestação de serviços para CR, antes de qualquer intervenção e após a 

entrega do dispositivo, a fim de averiguar a qualidade da CR e a prestação do serviço. 

Além disso, aumentar o número de usuários de CR investigados por município com 

ênfase com ênfase em um diagnóstico possibilitará obter maior validade dos dados de 

satisfação entre os serviços da região e em relação aos diferentes tipos de CR 

provenientes de cada serviço, ressaltando a importância da etapa de adequação 

postural para determinado público. Esses achados podem ser usados para destacar os 

potenciais e limitações entre as etapas dos serviços e aspectos da CR, possibilitando 

defender e nortear mudanças nas políticas sociais de apoio ao fornecimento e 

prestação de serviço em CR.  
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7. CONCLUSÃO 

Os usuários de CR apresentaram estar mais ou menos satisfeitos com os 

aspectos da CR e pouco satisfeitos com os serviços. Os achados revelaram ainda maior 

grau de satisfação em relação a CR monobloco e motorizada quando comparada a CR 

acima de 90 Kg, assim como em relação aos aspectos do serviço privado quando 

comparado aos do serviço público. Aspectos como conforto, segurança e durabilidade, 

bem como serviços de reparo, manutenção e acompanhamento foram apontados 

como relevantes e com baixo nível de satisfação, respectivamente. Esses aspectos 

necessitam de maior ênfase em ações desenvolvidas pelos fornecedores e 

serviços.  Portanto, um dos grandes desafios da região metropolitana da baixada 

santista é aumentar a conscientização sobre as 8 etapas da prestação do serviço de CR 

de todas as partes envolvidas, essencialmente nos aspetos reparo, manutenção e 

acompanhamento. Esses achados é o primeiro passo para fomentar políticas públicas 

e ações a nível nacional para melhoria dos serviços de cadeiras de rodas.  
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

O Sr(a). está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “Análise da satisfação 

da cadeira de rodas e serviços relacionados'' de pessoas com deficiência” que tem 

como objetivo avaliar o processo de concessão de cadeiras de rodas na Baixada 

Santista, a fim de contribuir para maior compreensão de como a rede de atenção à 

Pessoa com Deficiência está sendo operacionalizada. Esta pesquisa está sendo 

desenvolvida pelo aluno de pós-graduação em Interdisciplinar em Ciências da Saúde 

Haidar Tafner Curi, sob a orientação da Profa. Dra. Maria Stella Peccin da Silva, docente 

da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), campus Baixada Santista.  

 

O formulário está sendo realizado remotamente devido ao período de pandemia pelo 

novo Corona Vírus. Sendo assim, vocês estão sendo consultados a autorizarem a 

utilização de seus relatos durante esses encontros remotos. 

 

Você irá responder a um formulário de Caracterização da Concessão de Cadeira de 

Rodas que levará aproximadamente 10 minutos para ser preenchido. Em seguida será 

agendada um horário por telefone com o pesquisador do estudo para preencher o 

questionário de satisfação, Avaliação da Satisfação do Usuário com a Tecnologia 

Assistiva de Quebec (B-Quest). O tempo de preenchimento do questionário B-Quest 

também será aproximadamente de 10 minutos. Todas as informações prestadas aos 

pesquisadores ficarão sob sigilo de pesquisa sendo garantida a privacidade e o 

anonimato dos participantes. Os resultados verificados serão divulgados em forma de 

relatório de pesquisa e artigos científicos. É importante ressaltar que esta pesquisa 

oferece um risco mínimo, por se tratar de pesquisas com seres humanos. Os riscos 

existentes relacionam com a possibilidade de você se sentir constrangido pelas 

informações dadas, não existindo risco para sua saúde. Você poderá retirar-se da 

pesquisa a qualquer momento, sem que isto tenha qualquer consequência para você.  

 

Em qualquer momento, vocês poderão ter acesso aos profissionais responsáveis para 

esclarecimento de dúvidas. O principal investigador é a Profª. Drª. Maria Stella Peccin 

da Silva, que pode ser contatada pelo e-mail stella.peccin@gmail.com ou através do 

telefone (11) 98273-8787. Em caso de dúvida sobre a ética da pesquisa, de número 

0709/2018, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), localizado à R. 

Botucatu, 740, Vila Clementino, São Paulo/SP - 04023-900. Horário de atendimento 

telefônico e presencial: segundas, terças, quintas e sextas, das 09h às 12h.  E-mail: 

cep@unifesp.br. Telefones: (11)-5571-1062; (11)-5539-7162). 
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Acredito ter sido informado o suficiente a respeito das informações que eu li. Ficaram 

claros para mim quais são os objetivos do estudo, o que será realizado, as garantias de 

proteção a minha identidade e de esclarecimentos a qualquer momento. Ficou claro 

também, que a nossa participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em 

participar e sei que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes 

ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo. 

( ) Estou ciente 

( ) Não estou ciente 
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APÊNDICE B - Formulário para caracterização da concessão de cadeira de rodas 

 

Data da aplicação do formulário:__/__/__ 

Nome:_________________________________ 

Gênero: ( ) M  ( ) F                                      

Diagnóstico:____________________________ 

Qual município reside? ______________________________ 

 

Escolaridade: 

( ) não alfabetizado 

( ) ensino fundamental incompleto 

( ) ensino fundamental completo 

( ) ensino médio incompleto 

( ) ensino médio completo 

( ) ensino superior incompleto 

( ) ensino superior completo 

 

Renda: 

( ) Nenhuma renda 

( ) Até 1 salário mínimo (até R$ 954,00) 

( ) De 1 a 3 salários mínimos (de R$ 954,00 até R$ 2.862,00) 

( ) De 3 a 6 salários mínimos (de R$ 2.862,00 até R$ 5.724,00) 

( ) De 6 a 9 salários mínimos (de R$ 5.724,00 até R$ 8.586,00) 

( ) De 9 a 12 salários mínimos (de R$ 8.586,00 até R$ 11.448,00) 

( ) De 12 a 15 salários mínimos (de R$ 11.448,00 até R$ 14.310,00) 

( ) Mais de 15 salários mínimos (mais de R$ 14.310,00) 

 

Qual o tipo da cadeira de rodas em uso:  

( ) manual  

( ) motorizada 

 

Marca e modelo __________________ 

 

Como a cadeira foi adquirida: 

(  ) Paga pelo próprio paciente, familiares e/ou amigos 

(  ) Fornecida pelo SUS 
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ANEXO A - Avaliação da Satisfação do Usuário com a Tecnologia Assistiva de QUEBEC 

(B-QUEST) 
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ANEXO B – Colaboração Unidade de Saúde da Família Jardim Castelo  

 



71 
 

ANEXO C – Aprovação SERFIS Zona Noroeste. 
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ANEXO D- Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

UNIFESP 
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ANEXO E - Dados da emenda: parecer consubstanciado do cep 
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