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Resumo 

 

Os equipamentos de treino e ergómetros direcionados a cadeira de rodas 

são na sua maioria muito dispendiosos e de difícil aquisição. A este facto junta-

se a reduzida especificidade de alguns equipamentos, bem como a falta de 

validade e fiabilidade dos dados obtidos por estes equipamentos. 

O objetivo inicial do projeto era a criação de um equipamento específico para 

cadeiras de rodas que permitisse a simulação do movimento de propulsão de 

forma estacionária, possibilitando a monitorização do desenvolvimento da 

performance desportiva e o trabalho de reabilitação física.  

Durante o projeto foram desenvolvidos 3 protótipos que desencadearam a 

alteração do rumo do escolhido inicialmente. O último protótipo consistiu num 

ergómetro específico para cadeira de rodas (roda instrumentada), em forma de 

cubo de roda, adaptado de um ergómetro (potenciómetro) da empresa 

PowerTap, concebido originalmente para bicicletas.  

Os resultados obtidos evidenciam estar em sintonia com os existentes na 

literatura, alcançando valores médios de trabalho mecânico semelhantes aos 

obtidos em trabalhos idênticos, confirmando dessa forma a validade e 

fiabilidade do protótipo. 

O ergómetro desenvolvido poderá ser uma alternativa aos equipamentos 

existentes atualmente para a monitorização do desempenho dos utilizadores de 

cadeira de rodas, embora necessite de melhorias.  

 

Palavras-chave: ERGÓMETRO, CADEIRA DE RODAS, POTENCIÓMETRO, 

PROPULSÃO, INTERAÇÃO UTILIZADOR-CADEIRA DE RODAS. 
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Abstract 

 

The workout equipment and the wheelchair ergometers are in their majority 

very expensive and difficult to acquire. To this fact adds the low specificity of 

some equipment as well as the lack of validity and reliability of data obtained by 

these devices. 

The initial goal of the project was the creation of a specific equipment to 

wheelchairs that could allow the simulation of the propulsion movement in 

stationary form, enabling the monitoring of the sports performance development 

and physical rehabilitation work. 

During the project three prototypes were developed and they triggered the 

change of course that was initially chosen. The latest prototype consisted of a 

specific ergometer for wheelchair (instrumented wheel), shaped into wheel hub, 

adapted from an ergometer (power meter) from PowerTap company, designed 

originally for bikes. 

The results have shown to be in line with the existing literature, reaching 

comparable average values of mechanical work obtained in similar studies, thus 

confirming the validity and reliability of the prototype. 

The ergometer developed could be an alternative to currently existing 

equipment for the monitoring of the performance of wheelchair user, although it 

still needs some improvements.  

 

Keywords: ERGOMETER, WHEELCHAIR, POWERMETER, PROPULSION, 

WHEELCHAIR-USER INTERFACE. 
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1. Introdução 

 

O uso da cadeira de rodas como meio de locomoção está a aumentar no 

mundo ocidental. Em 2005 estimava-se que o número de utilizadores de 

cadeira de rodas na Europa rondasse os 3 milhões de pessoas, sendo na sua 

maioria idosos (Van der Woude et al., 2006). Conger et al. (2014 cit. LaPlante, 

2010) referem que nos Estados Unidos da América estima-se que 3.3 milhões 

de pessoas utilizem algum tipo de cadeira de rodas. Esta tendência global 

poderá estar relacionada essencialmente com o aumento de doenças de causa 

hipocinética (doenças cardiovasculares, diabetes, etc.), com o aumento da 

esperança média de vida e com a melhoria dos cuidados de saúde prestados. 

Contudo e apesar do desenvolvimento verificado na locomoção assistida 

(cadeiras de rodas elétricas, roda traseira elétrica, etc.), vários autores, 

nomeadamente Van der Woude et al. (2006), Devillard et al. (2001) e 

Vanlandewijck et al. (2001) mencionam que cerca de 90% dos utilizadores de 

cadeira de rodas utilizam cadeiras de rodas manuais. É neste panorama que a 

atividade física adaptada e a reabilitação física assumem um papel de relevo, 

possibilitando a aquisição de níveis funcionais mais elevados (Pinheiro, 2004), 

contribuindo para uma maior liberdade de movimentos, mais independência e 

consequentemente melhor qualidade de vida do utilizador de cadeira de rodas. 

Nesse sentido surge o presente trabalho que visa desenvolver um aparelho 

que permita avaliar o desempenho do utilizador de cadeira de rodas nos 

enquadramentos desportivos e de reabilitação, com a finalidade de estimar o 

trabalho mecânico, produzida pelo utilizador para realizar uma determinada 

tarefa.  

O objetivo inicial do projeto era a criação de um equipamento específico para 

cadeiras de rodas que permitisse a simulação do movimento de propulsão de 

forma estacionária, possibilitando a monitorização do desenvolvimento da 

performance desportiva e o trabalho de reabilitação física. Este tipo de dados é 

importante para adequar o processo de treino / reabilitação, com o propósito de 

reduzir problemas de saúde relacionados com o uso excessivo da cadeira de 

rodas, melhorar técnicas de propulsão e potenciar a performance. 
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A ideia de criar este equipamento surgiu após termos constatado que o 

mercado não responde devidamente a esta necessidade. As opções 

disponíveis para os consumidores são reduzidas, os preços praticados são 

demasiadamente elevados e as especificações dos equipamentos insuficientes 

no que respeita ao movimento de propulsão. Além da pesquisa efetuada, foram 

interpelados diversos intervenientes relacionados com as cadeiras de rodas, 

desde associações de apoio ao deficiente físico, equipas de modalidades 

paralímpicas, fabricantes de cadeiras de rodas e vários utilizadores de cadeiras 

de rodas. Perante a informação reunida propusemo-nos a desenvolver um 

equipamento que respeitasse a especificidade do movimento de propulsão da 

cadeira de rodas e com um custo associado mais moderado que a maioria dos 

equipamentos disponíveis. 

O projeto foi desenvolvido com a participação de duas Faculdades e dois 

laboratórios da Universidade do Porto. As faculdades intervenientes foram a 

FADEUP (Faculdade de Desporto) e a FEUP (Faculdade de Engenharia). Os 

laboratórios parceiros do projeto foram o LABIOMEP (Laboratório de 

Biomecânica do Porto) e LOME (Laboratório de Ótica e Mecânica do Porto). 

A dissertação divide-se em 6 capítulos principais. Neste primeiro capítulo 

faz-se a introdução do problema, a motivação para o seu desenvolvimento, e 

descrevem-se as linhas gerais da constituição do trabalho. No capítulo 2 é 

abordado o estado da arte sobre ergómetros, abordando temas como avaliação 

de desempenho físico, cadeiras de rodas (tipos e tipologia), biomecânica da 

propulsão em cadeira de rodas, interação usuário–cadeira de rodas, e uso da 

cadeira de rodas e doenças associadas. O capítulo 3 trata a componente 

prática do trabalho, descrevendo e explicando o processo de desenvolvimento 

do equipamento de mensuração. No capítulo 4 são apresentados os resultados 

e a discussão referente aos dados compilados neste trabalho, que suportam a 

validade deste equipamento. No capítulo 5 fazemos a apresentação das 

principais análises e conclusões do estudo realizado. No capítulo 6, e último 

deste trabalho, são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas no 

decorrer do manuscrito. 
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2. Revisão bibliográfica 

 

Neste capítulo será feita a revisão da literatura sobre temas relacionados 

com o desenvolvimento de um equipamento para cadeiras de rodas com o 

objetivo de avaliar o desempenho do utilizador. 

 

2.1 Utilizador de cadeira de rodas 

O utilizador de cadeira de rodas é alguém que possui constrangimentos de 

mobilidade decorrentes de processos patológicos (doença, deficiência, etc.) ou 

processos biológicos e ambientais (gravidez, pós-operatório, etc.). Os 

processos patológicos são os mais recorrentes e como refere Pinheiro (2004) 

expressam-se por condições agudas ou crónicas que afetam o funcionamento 

dos aparelhos e sistemas orgânicos. Essas disfunções são parcialmente 

colmatadas pela utilização da cadeira de rodas que permite o retorno da 

deambulação (autónoma ou não) do indivíduo.  

A cadeira de rodas pode ser utilizada em situações temporárias ou 

permanentes consoante as condições (agudas ou crónicas) que levaram o 

indivíduo a ser utilizador dessa ajuda técnica. 

As situações temporárias correspondem a períodos de disfunção 

transitórias. São exemplos desses períodos situações de acidente, pós-

operatório, doenças, gravidez, entre outros. Nestas situações os utilizadores 

geralmente usam a cadeira de rodas pelo menor período de tempo possível, 

continuando o tratamento auxiliados de muletas, andarilhos, entre outros. 

As situações permanentes implicam o uso sistemático e continuado da 

cadeira de rodas, como suporte crucial na sua deambulação. São exemplos 

desses casos os portadores de deficiência física (congénita ou adquirida) e os 

idosos com dificuldades de locomoção. Nestes casos a cadeira de rodas é um 

auxílio essencial para a autonomia e independência dos seus utilizadores. Por 

essa razão Nunes (2004) defende que “a cadeira de rodas deve estar 

adequada ao utilizador e à sua patologia”, com o objetivo de facilitar o 

desempenho de diversas atividades quotidianas, profissionais e desportivas.  
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Todavia quando nos referimos à deambulação do utilizador de cadeira de 

rodas, é impossível dissociar a pessoa do equipamento, por esse motivo é 

fundamental entender como as componentes técnicas da cadeira influenciam a 

biomecânica associada à propulsão da cadeira de rodas, a fim de percebermos 

a importância da adequação do equipamento ao sujeito. 

 

2.2 Cadeira de rodas 

A cadeira de rodas estabelece com o ambiente uma relação de 

interdependência, potenciando atividades adaptadas e criando indicadores 

normativos, orientações e imposições que podem regulamentar a integração 

(Pinheiro, 2004). Assim sendo é fundamental que a prescrição da cadeira de 

rodas seja direcionada para as características individuais do utilizador e seus 

propósitos, propiciando independência e possibilitando a integração na vida 

familiar, profissional, social e desportiva.  

A primeira referência a uma cadeira de rodas surge no sec. XVI, sendo que 

é a partir do anos 60 do séc. XX que a mesma sofre profundos 

desenvolvimentos, desde alteração de materiais até à construção em função da 

tarefa específica da cadeira de rodas (Ferreira, 2004). Van der Woude et al. 

(2006) referem que apesar do acentuado desenvolvimento, a cadeira de rodas 

(no mundo ocidental) continua a ser maioritariamente propulsionada 

manualmente no aro da roda. Esta afirmação é corroborada por outros autores 

(Vanlandewijck et al., 2001 Devillard et al. 2001) acentuando a importância da 

adequação do equipamento às características da pessoa, promovendo o bem-

estar e a sua autonomia. 

Para tal existem diferentes tipos de cadeira de rodas que vão de encontro às 

características e necessidades dos diferentes tipos de incapacidades. Segundo 

Ferreira (2004) as cadeiras de rodas podem ser classificadas em oito 

categorias diferentes. 

 Cadeira de rodas convencional 

 Cadeira de rodas para doente hemiplégico ou doente com amputação 

unilateral de um membro superior 

 Cadeira de rodas para doentes biamputados dos membros inferiores 
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 Cadeira de rodas desportiva 

 Cadeira de verticalização 

 Cadeira de rodas reclinável 

 Cadeira de rodas basculante 

 Cadeira de rodas elétrica  

Além da categorização do autor podemos acrescentar duas categorias 

menos convencionais disponíveis em Invacare (16-11-2013) e Mobilitec (16-11-

2013). 

 Cadeiras pediátricas 

 Handcycles 

Os modelos descritos anteriormente têm diferentes características 

consoante o tipo de incapacidade dos seus utilizadores. No entanto, esta 

diferenciação não é por si suficiente, sendo necessário atender a outros fatores 

individuais que tornam a prescrição da cadeira de rodas um ato médico de 

elevada complexidade. 

Atualmente a conceção de cadeiras de rodas ultrapassa a simples função de 

mobilidade e atende-se, também, aos interesses e objetivos do seu utilizador. 

Neste sentido Van der Woude et al. (2006) mencionam diversas características 

das cadeiras de rodas atuais com base na sua função. Os autores caracterizam 

as cadeiras de rodas com sendo leves, de estrutura sólida e com materiais de 

alta tecnologia. Acrescentam exemplificando o caso das cadeiras de rodas de 

corrida e descrevem-nas como sendo desenhadas com orientação para a 

velocidade e para a resistência, com assento rebaixado para a melhoria 

aerodinâmica, rodas de grande dimensão e aros de propulsão mais pequenos. 

No caso das cadeiras de rodas de basquetebol, o autor refere que têm um 

desenho orientado para a aceleração e mudanças de direção, possuem 

cambers elevados e vêm equipadas com aros de tamanho normal.   

Concluímos portanto que é o equipamento (cadeira de rodas) que se deve 

adaptar ao utilizador e não o contrário, sendo que para isso acontecer é 

necessário que exista uma simbiose entre as partes, aumentando a eficiência 

de transferência de força mecânica e reduzindo de forma inversamente 
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proporcional os riscos de saúde associados e o dispêndio energético das 

diversas atividades.  

 

2.3 Interação utilizador–cadeira de rodas 

A interação utilizador–cadeira de rodas diz respeito à sinergia criada entre 

ambas as partes que determinará o desempenho do uso do equipamento. Para 

compreender a biomecânica associada à propulsão da cadeira de rodas é 

fundamental entender esta interação e a sua composição e abrangência. 

A interação pode ser dividida em segmentos complementares, como nos 

referem Van der Woude et al. (2001) indicando as três vertentes básicas da 

interação: (1) o utilizador que produzirá energia e potência para a propulsão; 

(2) as características técnicas da cadeira de rodas; (3) a interação entre a 

cadeira de rodas e o utilizador que determinará a eficiência da transferência de 

potência do utilizador para a cadeira. A eficiência de transferência está 

diretamente relacionada com a técnica de propulsão, sendo que esta é 

altamente dependente do tipo de cadeira usada, bem como da capacidade 

funcional do utilizador (Van der Woude et al., 2001). 

Assim sendo, a adequação da interação utilizador–cadeira de rodas é 

determinante na melhoria do desempenho desportivo, no desenvolvimento da 

prática reabilitativa, e acima de tudo, como referem Van der Woude et al. 

(2006) um pré-requisito para a manutenção da saúde a longo prazo. Contudo a 

análise das características da interação utilizador–cadeira de rodas é 

raramente reportadas em estudos científicos (como afirmam Vanlandewijck et 

al. 2001). Os mesmos autores referem que o ajustamento da cadeira de rodas 

às características do utilizador é provavelmente a tarefa mais complexa de 

otimização da performance, motivos pelo qual as características da interação 

sejam pouco aludidas. 

É portanto fundamental avaliar previamente o utilizador de cadeira de rodas, 

com o objetivo de prescrever o equipamento que melhor se adeque às suas 

características e necessidades, e desenvolver a técnica de propulsão mais 

ajustada às circunstâncias. Este procedimento é essencial para salvaguardar a 

saúde do utilizador e obter melhores resultados de mobilidade. Com este 
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processo consegue-se reduzir o risco de lesões decorrentes do uso diário da 

cadeira de rodas, e acima de tudo promover a sua integração social, 

profissional e desportiva no seio da sua comunidade. 

 

2.4 Avaliação física do utilizador de cadeira de rodas  

A avaliação física (direcionada para a promoção da saúde) segundo Barata 

(1997) deve dividir-se em duas áreas: (1) Avaliação clínica; e (2) Avaliação da 

condição física.  

A avaliação clínica é realizada em contexto médico-clínico, por profissional 

médico, e constitui o primeiro passo para a avaliação física do utilizador de 

cadeira de rodas. O processo inicia-se durante a reabilitação e visa identificar a 

capacidade física, fisiológica e bioquímica do individuo, em função das 

exigências do dia-a-dia. Para tal são utilizados vários meios de diagnóstico 

como a análise do historial clínico, exames físicos, laboratoriais, radiológicos 

entre outros que possibilitam identificar diferentes pressupostos clínicos, tais 

como: capacidade de utilização dos membros superiores; grau de 

independência vesico-esfincteriana; patologia álgica da região dorsal e lombar 

(Pinheiro et al., 2004). 

 A súmula dos dados retirados da avaliação clínica permite ao médico: 

 Identificar as consequências da doença;  

 Elaborar um modelo/previsão de um prognóstico, particularmente 

direcionado às questões funcionais;  

 Acautelar os riscos de enfermidade resultantes da utilização da 

cadeira.  

Além do referido anteriormente, a avaliação clínica pode também contemplar 

a avaliação médico-desportiva, com o objetivo de adequar a atividade 

desportiva ao contexto clínico, e de acompanhar e controlar os efeitos obtidos 

com a prática desportiva (Barata, 1997). 

A avaliação da condição física pode ser definida com a determinação da 

capacidade individual para “realizar as atividades da vida diária sem fadiga 

significativa, associada a índices favoráveis para os fatores de risco associados 

ao desenvolvimento de doenças de causa hipocinética” (Pereira, 1997). No 
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caso dos utilizadores de cadeira de rodas a avaliação da condição física é 

ainda mais importante, pois permite ao médico acompanhar a evolução das 

capacidades funcionais, adequando os materiais às disponibilidades 

fisiológicas e às exigências do meio envolvente (Pinheiro et al., 2004). 

A avaliação da condição física, independentemente da população-alvo, é 

multifatorial e engloba o diagnóstico de três componentes básicas do ser 

humano: morfológica; muscular; e cardio-respiratória e metabólica (Pereira, 

1997). As avaliações podem ter como objeto de estudo diferentes marcadores 

(anatómicos, bioquímicos, fisiológicos e mecânicos), todavia estes assumem 

importâncias distintas mediante as características do avaliado (jovem, idoso, 

atleta profissional, etc.). No caso específico dos utilizadores de cadeira de 

rodas, o foco da avaliação segundo Nunes (2004) recai essencialmente em 

dois propósitos: (1) a adequação da ajuda técnica (cadeira de rodas) às 

condicionantes do utilizador; e (2) a determinação de padrões de saúde e de 

desempenho. 

O primeiro propósito refere-se às características do utilizador que 

compreendem o “controlo das disponibilidades de desenvolver força, de 

equilíbrio postural, da acuidade visual, da condição cardio-respiratória, das 

capacidades cognitivas, das alterações do tónus e das deformidades do tronco 

e membros” (Pinheiro et al., 2004). Estas características aliadas à segurança, à 

facilidade de manobra e conforto, perfazem os fatores influenciadores do tipo 

de cadeira a utilizar. 

O segundo propósito diz respeito à avaliação de componentes como a 

flexibilidade, resistência muscular, composição corporal, entre outros (Pereira, 

1997). Estes fatores identificam a disponibilidade física para o exercício, que é 

inversamente proporcional aos riscos de desenvolvimento de doenças de 

causa hipocinética. Porém é necessário recorrer a instrumentos de avaliação 

como ergómetros. Morrison (1996, cit. por Nunes, 2004) refere que os 

ergómetros de membro superior são os meios mais válidos e reprodutíveis para 

avaliar a capacidade de exercício de um deficiente em cadeira de rodas.  
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2.5 Ergómetros de treino 

O desempenho pode ser avaliado de diferentes formas, podendo ser dividido 

em trabalho interno (parâmetros fisiológicos e parâmetros bioquímicos) e 

trabalho externo (trabalho mecânico).  

A avaliação do trabalho externo pode ser realizada com a captação de 

diferentes características do desempenho (velocidade, distancia percorrida, 

potência, etc.). Para tal foram desenvolvidos equipamentos que permitem a 

recolha de tal informação, e que são genericamente designados Ergómetros. 

Etimologicamente, ergometria designa a área de estudo que se ocupa da 

“medição do trabalho” (Ergos: trabalho; metria: medida).  

Pereira (1997) menciona que os ergómetros podem ser grosseiramente 

classificados em ergómetros de uso corrente e ergómetros específicos. Esta 

dicotomia refere-se ao público-alvo do equipamento, ou seja, os de uso 

corrente estão direcionados para a maioria da população, e os específicos 

estão direcionados para atletas ou outras populações especiais. Qualquer 

avaliação deve ser realizada com um ergómetro que reproduza o padrão de 

movimento a que o sujeito avaliado esteja mais habituado, sendo por isso 

perentório que no caso dos atletas sejam equipamentos que respeitem a 

especificidade de movimento das suas modalidades. 

Os ergómetros de uso corrente são os mais comuns em laboratórios e 

ginásios, pois o seu padrão de movimento adequa-se à maior parte da 

população. Pereira (1997) indica que o tapete rolante e o cicloergómetro são os 

mais utilizados na avaliação de indivíduos não atletas, e que a manivela é o 

mais utilizado na avaliação ergométrica de populações especiais. 

Os ergómetros de uso específico servem para possibilitar a especificidade 

na avaliação dos atletas, pois reproduzem o padrão de movimento realizado na 

prática desportiva (Pereira, 1997). Exemplos desses equipamentos são os 

ergómetros de canoa (direcionado para a avaliação de canoístas) e os 

ergómetros de remo (direcionados para a avaliação de remadores). 
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No que respeita a ergómetros direcionados aos utilizadores de cadeira de 

rodas, verificamos que ainda é reduzido o número de equipamentos 

disponíveis, sendo na maioria dos casos de custo elevado e de difícil acesso.  

Diversos autores relatam essa realidade e apontam diversas fragilidades 

nessa área. Conger et al. (2014) referem que até recentemente estava 

disponível um número limitado de instrumentos direcionados para a avaliação 

da atividade física em utilizadores de cadeira de rodas, acrescentando que a 

avaliação desta população era feita maioritariamente através de métodos 

subjetivos como questionários. Nunes (2004) menciona 3 tipos de ergómetros 

distintos, indicando o ergómetro de manivela, o ergómetro de cadeira de rodas 

e o meio de propulsão de cadeira de rodas em tapete rolante como os modelos 

mais utilizados para a avaliação dos utilizadores de cadeira de rodas.  

Nos próximos subcapítulos abordaremos os diferentes tipos de ergómetros 

para utilizadores de cadeira de rodas, bem como as suas vantagens e 

desvantagens na avaliação do desempenho do utilizador de cadeira de rodas. 

 

2.5.1 Manivela 

A manivela é um ergómetro estacionário de 

membros superiores que não foi desenvolvido 

especificamente para o uso de utilizadores de 

cadeiras de rodas. Novais (2010) compara a 

utilização da manivela com a deambulação da 

cadeira no solo, referindo que foi possível 

detetar que os utilizadores de cadeira de rodas 

não obtinham as mesmas respostas na 

manivela, pois os indivíduos não eram avaliados 

segundo o gesto motor realizado quando se 

movimentavam no solo, ou seja, a especificidade do gesto não era atendida por 

aquele equipamento.  

Contudo é o ergómetro mais usado por utilizadores de cadeiras de rodas 

como refere Nunes (2004), indicando a manivela como sendo o ergómetro mais 

popular, porque é de fácil aquisição, pouco dispendioso e permite o 

Figura 1 Ergómetro de Manivela. 

Retirado de Novais (2010) 
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ajustamento rigoroso da intensidade do exercício, apesar de oferecer a 

desvantagem de não reproduzir a biomecânica da propulsão. Pereira (1997) 

menciona que podemos considerar dois tipos de manivela, a dupla e a simples.  

Características técnicas – Apresenta as mesmas características técnicas dos 

cicloergómetros, ou seja, podem ser classificados em mecânicos, 

eletromagnéticos e eletrónicos. As principais diferenças entre estes modelos 

residem no sistema de resistência, na forma de administração da carga e 

acesso aos valores que traduzem a potência desenvolvida no ergómetro. 

 

2.5.2 Tapete rolante elétrico adaptado a cadeira de rodas 

O tapete rolante adaptado a cadeira de rodas é um ergómetro estacionário 

similar aos tapetes rolantes comuns, porém com uma dimensão superior, 

possibilitando a utilização por uma cadeira de 

rodas.  

As vantagens deste equipamento baseiam-

se na sua elevada validade (Niesing et al. 

1990, Van der Woude et al. 2001), e na 

possibilidade de reproduzir o movimento que 

é executado no terreno. As desvantagens são 

a necessidade de utilização de fitas para 

garantir a segurança do utilizador, a reduzida 

fiabilidade (por não ser possível aferir 

diretamente o trabalho mecânico exercido), e o seu elevado preço. 

Características técnicas - O tapete rolante é um ergómetro motorizado, em 

que o “output” de trabalho não pode ser medido de forma direta, mas estimado 

através de equações que incluem o peso do testado, a velocidade e a 

inclinação (Pereira, 1997).  

 

2.5.3 Ergómetro específico (sistema de rolos) 

O sistema de rolos é um ergómetro estacionário desenvolvido 

especificamente para cadeira de rodas, sendo um dos sistemas mais 

preconizados a ser adotado para o estudo da propulsão em cadeira de rodas.  

Figura 2 Tapete rolante elétrico. 

Retirado de Novais (2010) 
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As vantagens deste equipamento são a possibilidade de utilização da própria 

cadeira, a recolha de “output” de performance (Watts) válido e fiável (Devillard 

et al., 2001), e a obtenção de condições experimentais semelhantes às 

condições de tapete rolante e pavilhão como mencionam Faupin et al. (2008). 

  

Além do já referido anteriormente este 

equipamento permite ajustamento angular, sendo 

possível testar cadeira de rodas desportivas 

mantendo um torque residual baixo. Faupin et al. 

(2008) demonstraram que um ergómetro que 

permita ajustamento angular mantém uma 

eficiente resistência de rolamento para cadeiras 

com cambers superiores a 15º. 

As desvantagens deste equipamento são a 

necessidade de prender a cadeira com fitas para 

eliminar as oscilações ântero-posteriores e 

laterais, bem como o seu elevado custo. 

 

Figura 4 Esquema do Ergómetro VP100H. Retirado de Devillard et al. (2001) 

 

Características técnicas – No mercado existem alguns equipamentos deste 

tipo, contudo só encontramos um modelo referenciado na literatura (VP100H 

da Medical Development – Techmachine, França) que permita a recolha do 

trabalho mecânico (“output” em Watts). Este equipamento consiste em rolos 

cilíndricos paralelos montados em eixos rotativos que estão conectados a um 

computador. Os rolos estão separados por uma distância de 15cm, sendo que 

a carga é introduzida através de um travão eletromagnético. 

Figura 3 Ergómetro VP100H. 

Retirado de 

http://www.medical-

development.com/docs_transf

ert/produits/VPHandiEnglish.p

df 



13 

 

 

2.5.4 Ergómetro específico (Roda instrumentada) 

A roda instrumentada é atualmente o ergómetro mais adequado para efetuar 

análises ao desempenho do utilizador de cadeira de rodas manual, pois 

apresenta dados consistentes (Vegter et al., 2013) e permite a utilização no 

terreno e com a própria cadeira de rodas. Estes ergómetros permitem a análise 

de forças tridimensionais, podendo servir como base para correções posturais, 

retificações de técnica, alterações de componentes técnicas (camber, aro, 

pneu), entre outros.  

Atualmente existem dois modelos idênticos de roda 

instrumentada, ambos desenvolvidos por empresas 

norte americanas. O primeiro modelo começou a ser 

desenvolvido em 1989 pela empresa Out-front (Three 

Rivers Holdings, Mesa, Arizona), com o nome de 

SmartWheel. O equipamento sofreu várias alterações 

até aos dias de hoje sendo que as de maior relevância 

ocorreram em 2008 quando o equipamento é validado 

com protocolos clínicos (Cowan et al., 2008). Esses 

desenvolvimentos conduziram à criação de um 

ergómetro idêntico, pela empresa Max Mobility (LLC, 

Antioch, Tennessee) apelidado de OptiPush. Segundo 

Cooper (2009) e Vegter et al. (2013) estes equipamentos são comparáveis e 

produzem informação idêntica sobre a propulsão do utilizador. 

As vantagens destes equipamentos são a possibilidade de utilização no 

terreno com a própria cadeira (respeitando a interação utilizador–cadeira de 

rodas), e a análise tridimensional da propulsão (Vanlandewijck et al., 2001). As 

desvantagens são os “raios” que ligam o aro propulsor ao dispositivo e que 

causam constrangimentos na propulsão e o seu elevado preço e reduzida 

disponibilidade (só são comercializados nos EUA).    

Características técnicas – Os ergómetros deste tipo funcionam sem fios, e 

permitem a leitura de dados através de software específico para cada modelo, 

Figura 5 Smart
Wheel

.
 

Retirado de Vegter et al. 

(2013) 
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possibilitando a análise de variáveis como o torque, velocidade, cadência, 

momentos de força, ângulo de impulso, entre outras (Cooper, 2009).  

 

2.6 Propulsão em cadeira de rodas manual 

O desenvolvimento tecnológico observado nos últimos anos permitiu 

avanços significativos na área da biomecânica. Esses desenvolvimentos 

contribuíram para um interesse crescente sobre a biomecânica da propulsão 

em cadeira de rodas, mais especificamente no estudo da performance e da 

sobrecarga do membro superior (Van der Woude et al., 2001). 

A propulsão em cadeira de rodas é um tema que origina diversos 

desacordos, não existindo na maior parte dos casos consenso em torno da 

validade dos resultados obtidos, devido à utilização de diferentes instrumentos 

de avaliação (Devillard et al., 2001), reduzida amostragem ou inclusão de 

indivíduos sem deficiência (Vanlandewijck et al., 2001). Além desse aspeto a 

formatação dos estudos na maioria dos casos não é coincidente, e a 

nomenclatura utilizada não é comum como exemplificam Boninger et al. (2002) 

indicando que a técnica por si descrita como “semicircular” é correspondente à 

identificada como “circular” por Veeger et al. (1989).  

Apesar de algumas discordâncias sobre o assunto existe consenso em 

diversas matérias. Uma delas é a distinção entre técnica de propulsão em 

cadeira de rodas de uso diário e desportiva (basquetebol ou ténis), com a 

propulsão em cadeira de rodas de corrida. Esta distinção surge devido à 

diferença estrutural da cadeira de rodas de corrida, que implica 

necessariamente uma técnica distinta da utilizada nas restantes (Boninger et 

al., 2002).  

A propulsão da cadeira de uso diário, é um movimento cíclico que é dividido 

em duas fases, a fase de impulso e a fase de recuperação (Vanlanderwijck et 

al. 2001, Boninger et al. 2002). A distinção do ciclo em duas fases está 

relacionado com o contacto manual no aro, ou seja a fase de impulsão é 

definida como o período em que a mão entra em contacto com o aro até ao 

momento em que o solta, sendo que a fase de recuperação é definida como o 

período em que a mão não está em contacto com o aro. Vanlandewijck et al. 
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(2001) ilustram uma técnica de propulsão que segundo o autor, é a mais eficaz 

em aros com 53 a 56 cm de diâmetro, configuração que é utilizada por 80% 

dos utilizadores de cadeiras de rodas de uso diário e das cadeiras desportivas 

(ténis,  

basquetebol e rugby). Na figura 6 é possível observar o formato elíptico do 

movimento, bem como os ângulos de impulso e as fases de impulso e 

recuperação. 

 

Figura 6 Propulsão em cadeira de rodas. Adaptado de Vanlandewijck et al. (2001). CM – 

Conexão Manual; DM – Desconexão Manual;  

 

A técnica de propulsão mais eficaz assume diferentes nomenclaturas, 

contudo é comum ser descrita como um movimento elíptico. Boninger et al. 

(2002) indicam a técnica semicircular como a mais vantajosa para o utilizador, 

porque consiste num movimento elíptico que evita alterações abruptas na 

direção e com isso minimiza a necessidade de movimentos de propulsão extra. 

O mesmo autor acrescenta que a frequência de movimento é proporcional ao 

risco de lesão, por esse motivo deve ser encorajado o movimento semicircular 

pois é o que tem menos cadência e possibilita uma fase de impulso superior 

para a mesma velocidade.   

Porém a técnica utilizada varia em função das características do conjunto 

utilizador–cadeira de rodas, bem como em função das particularidades do 
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terreno (tipo de piso, inclinação), e velocidade que se pretende atingir 

(Boninger et al. 2002 e Vanlandewijck et al. 2001). Este facto resulta em 

inúmeras técnicas descritas em trabalhos científicos, sem que a maioria delas 

sejam aconselhadas para a propulsão ou para a salvaguarda da saúde do 

utilizador. Ou seja, apesar de existir uma técnica comprovadamente mais 

eficiente, verifica-se que em diversas situações do dia-a-dia, o utilizador recorre 

a movimentos que (na maioria das vezes) aumentam a carga sobre o membro 

superior, levando a um aumento da probabilidade de contrair uma lesão 

musculo-tendinosa no membro superior (Gomes, 2004). 

 

2.7 Lesões associadas à deambulação em cadeira de rodas manual  

A cadeira de rodas manual é uma ajuda técnica que proporciona a 

possibilidade de deambulação autónoma, contudo acrescenta exigências 

funcionais que amplificam a possibilidade de contração de lesões (Gomes, 

2004).  

A utilização da cadeira de rodas envolve um trabalho cinesiológico 

complexo, sobretudo dos membros superiores, não sendo surpreendente que 

seja nessa região onde ocorram a maioria das lesões (Gomes, 2004). Sauret et 

al. (2012) apontam o impacto da resistência mecânica da propulsão da cadeira 

de rodas como o principal indutor de risco para as estrutura músculo-

esqueléticas.  

As lesões decorrentes do uso da cadeira de rodas manual são geralmente 

de origem músculo-tendinosas, tendinosas e neuropatias canelares (Gomes, 

2004). Os fatores que contribuem para o desenvolvimento de lesões podem ser 

agrupados em 3 categorias: fatores intrínsecos (idade, sexo, composição 

corporal, etc.); fatores extrínsecos (condições atmosféricas, planeamento de 

treino, componentes da cadeira, etc.); e fatores relacionados com a interação 

utilizador-cadeira de rodas (frequência de utilização, técnica, etc.).  

As lesões podem ser repartidas em lesões macrotraumáticas manifestam-se 

agudamente e percepciona-se facilmente uma relação agressão-lesão; ou 

microtraumáticas (decorrem de microtraumatismos de repetição inerentes de 

gestos repetitivos e frequentes) (Horta, 1997). Atualmente verifica-se que a 
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maioria das patologias decorre de processos de repetição, como Van der 

Woude et al. (2006) relatam no seu trabalho, alertando que os fenómenos de 

sobrecarga especialmente nos ombros, cotovelos, pulsos, pescoço e região 

lombar são frequentes nos utilizadores de cadeira de rodas, especialmente nos 

utilizadores sedentários e nos altamente ativos.  

Nos subcapítulos seguintes e devido à complexidade e diversidade de 

articulações, abordaremos especificamente as determinantes lesionais das 

articulações do membro superior (ombro, cotovelo, punho e mão), pois são 

estas as estruturas mais suscetíveis a lesão. 

 

2.7.1 Ombro 

O ombro é uma articulação com grande amplitude de movimento que 

conecta através de ligamentos o tronco e o braço. Esse facto permite que o 

membro superior (ao contrário do membro inferior) realize um conjunto mais 

amplo de movimentos e tarefas, sendo por isso que grande parte das 

atividades humanas envolve a utilização desta articulação.  

Os utilizadores de cadeira de rodas manuais por vezes sobrecarregam esta 

articulação, devido à realização de transferências (por exemplo: cadeira de 

rodas – cama) e à propulsão em cadeira de rodas. Não é de estranhar que 

Boninger et al. (2002) e Vanlandewijck et al. (2001) refiram que a articulação 

mais propícia a lesões nos utilizadores de cadeira de rodas manuais seja o 

ombro.  

Dos grupos musculares envolvidos na propulsão os rotadores da coifa são 

os mais suscetíveis à agressão microtraumática, resultando em muitos casos 

em patologias tendinosas ou mesmo ruturas (Gomes, 2004). Boninger et al. 

(1999) referem também que o nervo medial é altamente flagelado, podendo 

originar quadros de dor que impossibilitem a participação em algumas 

atividades diárias. Novais (2010) alerta que a dor no ombro é um potencial 

causador de limitação de atividades, facto que se torna mais evidente com o 

avançar da idade. 

A resolução/prevenção deste problema passa por um programa de 

reabilitação física que seja direcionado para o desenvolvimento da força e 
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coordenação dos músculos envolvidos na propulsão (Gomes, 2004) e(Van der 

Woude et al., 2001). Outra das medidas passa pela modificação da 

biomecânica da propulsão como mencionam Boninger et al. (1999), revelando 

que é possível prevenir lesões no nervo medial do membro superior, alterando 

a biomecânica de propulsão da cadeira de rodas. Rodgers et al. (2001) 

especificam que um treino de força e resistência com o período de 6 semanas 

direcionado aos grupos musculares envolvidos na propulsão da cadeira de 

rodas, melhora significativamente a eficiência de propulsão sem acrescentar 

desgaste do ombro ou do cotovelo.  

Em súmula podemos afirmar que a redução da prevalência de lesões no 

ombro é essencial para a melhoria da qualidade de vida dos utilizadores de 

cadeira de rodas. Contudo para que tal aconteça, é necessário desenvolver 

instrumentos de avaliação que permitam uma ação reabilitativa concreta e 

duradoura. 

 

2.7.2 Cotovelo 

O cotovelo é uma articulação que nos utilizadores de cadeira de rodas 

manual está sujeita à ação de forças intensas e repetidas, originando situações 

de neuropatia canelar, nomeadamente compressiva do nervo cubital (síndrome 

do túnel cubital), e de lesão tendinosa, nomeadamente no epicôndilo umeral 

(Gomes, 2004).  

As lesões no cotovelo não são as mais frequentes, contudo o seu 

aparecimento pode resultar em dor e limitações funcionais. Segundo Gomes 

(2004) as lesões decorrem principalmente de dois fatores: por um lado o 

movimento repetitivo de flexão-extensão do cotovelo; por outro a pressão do 

apoio repetido do cotovelo e antebraço quando pousados na cadeira de rodas.  

A prevenção/tratamento destes problemas envolvem essencialmente a 

correção do gesto técnico de propulsão (Vanlandewijck et al., 2001) e alteração 

de componentes técnicas da cadeira de rodas.  
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2.7.3 Punho e mão 

O punho e mão são zonas de elevada incidência de lesões por parte dos 

utilizadores de cadeira de rodas manuais. Van der Woude et al. (2001) referem 

que algumas publicações indicam que 50% dos utilizadores de cadeira de 

rodas sofrem de complicações no punho e mão. 

A maior problemática associada ao punho e mão é como menciona 

Vanlandewijck et al. (2001) o Síndrome do Túnel Cárpico. Esta síndrome 

define-se como uma compressão do nervo mediano no punho a nível do túnel 

cárpico, ocorrendo maioritariamente devido a movimentos repetitivos do punho. 

Gomes (2004) identifica as grandes variações de amplitude do movimento na 

propulsão como principal motivo para a ocorrência desta síndrome. A autora 

descreve os movimentos de hiperextensão e desvio cubital, juntamente com a 

contração repetida dos músculos flexores dos dedos necessária à preensão do 

aro e a pressão externa exercida diretamente pelo aro na região do túnel 

cárpico, como principais fatores etiológicos nesta população. 

A prevenção deste tipo de síndrome passa pelo desenvolvimento da técnica 

de propulsão e com a utilização de equipamentos auxiliares, como luvas 

antiderrapantes e aros com revestimento do mesmo tipo. A terapêutica inclui 

modificações da biomecânica de propulsão, utilização de agentes 

farmacológicos e físicos, e como último recurso a intervenção cirúrgica 

(Gomes, 2004).    
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3 Parte prática 

 

O objetivo do projeto de mestrado era desenvolver um ergómetro específico 

para cadeira de rodas em que fosse possível o uso autónomo pelo utilizador de 

cadeira de rodas.  

A ideia surgiu pela constatação da reduzida especificidade de equipamentos 

de avaliação para cadeira de rodas, bem como pela dificuldade de aquisição 

deste tipo de equipamentos em território nacional. 

 

3.1 Primeiro Protótipo  

O primeiro protótipo baseou-se num equipamento estacionário com 

capacidade de avaliar parâmetros resultantes do desempenho do utilizador, e 

que ao mesmo permitisse o uso da sua própria cadeira, respeitando dessa 

forma a interação utilizador–cadeira de rodas permitindo inferir diretamente os 

resultados com os parâmetros obtidos na realidade. O desenvolvimento do 

protótipo decorreu em três fases: (1) pesquisa e investigação; (2) planeamento 

e construção; e (3) testes e análises.  

 

3.1.1 Pesquisa e investigação do primeiro protótipo 

O processo de pesquisa e investigação consistiu em três passos: revisão de 

literatura; consulta de atletas e clubes; consulta de catálogos de empresas 

especializadas.  

O processo de revisão de literatura incidiu sobre os tipos e características 

dos ergómetros para cadeira de rodas, utilizados em estudos científicos.  

O resultado da revisão demonstrou que a maioria das investigações 

científicas que recorrem a ergómetros tem o propósito de estudar a propulsão 

em cadeira de rodas manual. Van der Woude et al. (2001) referem que esse 

interesse se deve ao estudo da performance do utilizador e da sobrecarga no 

membro superior.  

Segundo Vanlandewijck et al. (2001) os ergómetros mais utilizados para o 

estudo da técnica de propulsão são os ergómetros estacionários. Este tipo de 

equipamentos permite efetuar os testes em laboratório, algo que segundo 
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Niesing et al. (1990) é preferível porque facilita as medições dos parâmetros 

fisiológicos e cinemáticos. A confirmação das afirmações anteriores é passível 

de ser vista num projeto de Goosey-Tolfrey (2010), em que a investigadora 

utiliza um ergómetro estacionário, nomeadamente um sistema de rolos (figura 

7) para avaliar atletas paraolímpicos britânicos.  

 

Figura 7 Ergómetro utilizado por Goosey-Tolfrey (2010) 

 

Esse conjunto de indicações e tendências revelam que o ergómetro 

estacionário, nomeadamente o sistema de rolos, poderá ser a opção mais 

válida atualmente para o desenvolvimento de um ergómetro.   

A consulta de atletas, equipas e associações de apoio à pessoa com 

deficiência física, foi executada com o intuito de aferir o conhecimento destes 

sobre ergómetros, bem como entender a pertinência do equipamento no 

contexto em que estes se inserem (contexto competitivo, reabilitativo, 

manutenção).  

Após a consulta detetamos que estes detêm um desconhecimento (quase 

total) sobre o propósito e funcionalidades dos ergómetros. Porém alguns 

atletas utilizam manivelas estacionárias em contexto de ginásio/health club, 

com o objetivo de efetuarem aquecimento de treino. 

A observação de catálogos de empresas que possuem produtos para 

cadeiras de rodas teve como objetivo verificar a disponibilidade, custo e tipo de 

ergómetros existentes.  
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O resultado dessa consulta foi a aferição que empresas especializadas, 

nomeadamente Bromakin (Broomakin, 18-11-2013), Invacare (Invacare, 16-11-

2013), Mobilitec (Mobilitec, 16-11-2013) e Orthos XXI (OrthosXXI, 16-11-2013), 

não comercializam ergómetros. Todavia a Invacare e a Bromakin têm 

disponível no seu catálogo rolos de treino que permitam a utilização de 

cadeiras de corrida e cadeiras normais, porém sem disponibilizar informações 

sobre o desempenho do utilizador, tendo um preço base a rondar os 1500€. 

 

Figura 8 Rolos de treino Invacare. Retirado de 

http://www.topendwheelchair.com/OurChairs/Product-Details.aspx?id=3 

 

Concluído o período de revisão de literatura, o rumo definido para a 

construção do ergómetro foi influenciado por diversos fatores, destacando-se a 

influência dos equipamentos disponíveis no mercado e as conclusões dos 

investigadores da área. 

 

3.1.2 Planeamento e construção 

Na área de ergómetros para cadeira de rodas, o trabalho desenvolvido por 

Ruud Niesing e colaboradores intitulado “Computer-controlled wheelchair 

ergometer” de 1990 é considerado o impulsionador de diversos projetos na 

área, e segundo Novais (2010) o artigo pode ser considerado como uma 

referência no projeto e construção de ergómetros de cadeira de rodas.  

O equipamento desenvolvido por Niesing et al. (1990) (figura 9) consistia 

num sistema de controlo eletrónico acoplado às rodas traseiras. Este tipo de 

ergómetro não foi preconizado em modelos futuros pois tinha a desvantagem 

de não ser possível utilizar a cadeira de rodas do próprio utilizador, fator 
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determinante para a valorização da interação utilizador-cadeira de rodas e 

consequente fator decisivo na fiabilidade dos resultados obtidos. 

 

Figura 9 Ergómetro desenvolvido por Niesing et al. (1990) 

Como tal optamos por uma solução diferente, indo de encontro aos 

aparelhos mais utilizados na literatura, os ergómetros estacionários com 

sistema de rolos, e ao objetivo do trabalho (desenvolver um equipamento de 

uso autónomo). 

O primeiro protótipo visava averiguar questões inerentes às características 

do sistema de rolos, nomeadamente: influência dos rolos na resistência do 

movimento; oscilações ântero-posteriores e laterais da cadeira durante a 

propulsão; e distância ótima entre rolos. 

O equipamento desenvolvido foi influenciado essencialmente pelo do modelo 

Bromakin Exercise Roller (Bromakin Whelchairs, Loungborough, Leicestershire, 

Reino Unido) que consiste num sistema de dois rolos de treino paralelos que 

com acesso através de plataforma inclinada, o que permite uma utilização 

autónoma.   
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Figura 10 Rolos de treino Bromakin. Retirado de 

HTTP://WWW.BROMAKIN.CO.UK/PRODUCTS/TRAINING/EXERCISE-ROLLERS/BROMAKIN-EXERCISE-ROLLER 

 

O protótipo consistiu em dois rolos metálicos paralelos acoplados com 

rolamentos (figura 11), numa estrutura retangular em ferro, em que era possível 

alterar a distância entre rolos, através da alteração dos pontos de fixação. 

 

Figura 11 1ºProtótipo e croqui 

 

3.1.3 Testes e análises 

As evidências preliminares demonstram que: 

(1) 15 cm ou menos entre rolos – As oscilações laterais eram reduzidas, mas 

as oscilações ântero-posteriores eram demasiado grandes dificultando a 

propulsão; 
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(2) 20 cm ou mais entre rolos – As oscilações laterais e ântero-posteriores 

era reduzidas, mas o pneu sofria uma grande deformação (figura 12) 

resultando num aumento exponencial da resistência ao movimento. 

 

Figura 12 1º protótipo com 2 rolos 

 

A partir dessas evidências decidimos ampliar para 3 rolos dispostos em “V”, 

com o intuito de reduzir as oscilações ântero-posteriores (figura 13).   

 

Figura 13 1ºprotótipo com 3 rolos 
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As evidências demonstraram que as oscilações ântero-posteriores eram 

praticamente anuladas, contudo existia um aumento significativo da resistência 

devido ao aumento do número de rolos, dificultando a propulsão. 

Em suma concluímos que o sistema de rolos não é mais apropriado para o 

desenvolvimento de um ergómetro, indo de encontro com o que Vanlandewijck 

et al. (2001) aludem no seu trabalho, referindo que no ergómetro de rolos a 

resistência do movimento é fortemente influenciada pelos rolos, não simulando 

a resistência do movimento obtida no terreno. 

 

3.2 Segundo Protótipo 

O objetivo do segundo protótipo era criar um equipamento que debelasse as 

evidências negativas recolhidas no primeiro. Para a construção de tal 

equipamento cogitamos a opção de elevar o utilizador e a cadeira de rodas, 

com o objetivo de acoplar posteriormente um sistema de resistência variável na 

roda com semelhanças ao ergómetro de Ruud Niesing e colaboradores. 

A plataforma elevatória (figura 14) permitiria ao utilizador elevar-se a si e à 

sua cadeira de forma autónoma, acoplando posteriormente um sistema de 

resistência variável à roda da cadeira.  

 

Figura 14 Exemplo e croqui do 2ºprotótipo 

  

 

O sistema de resistência variável seria acoplado com um braço extensível 

presente na plataforma, inserindo-se na jante da roda da cadeira de rodas. O 

sistema de resistência variável seria adaptado de um rolo de treino eletrónico 

direcionado para bicicletas. 
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Contudo evidenciamos diversas dificuldades para o desenvolvimento de tal 

equipamento, nomeadamente: 

(1) Uma plataforma elevatória que suportasse o peso do utilizador + cadeira 

de rodas teria um custo muito elevado (cerca de 2000€); 

(2) Através de testes recorrendo ao rolo de treino eletrónico da marca Travel 

Axiom  (figura 15), observamos que a resistência é muito acentuada para 

o movimento de propulsão em cadeira de rodas, não simulando 

minimamente a resistência encontrada no terreno. 

 

Figura 15 Rolo de treino Travel Axiom 

 

Desse modo decidimos não construir o equipamento, optando por procurar 

uma solução diferente que fosse mais económica e ergonómica que permitisse 

a recolha de dados no terreno. 

  

3.3 Terceiro Protótipo 

O terceiro protótipo consistiu na adaptação de um ergómetro para bicicleta, 

mais concretamente um potenciómetro (cubo de roda) da marca PowerTap - 

CycleOps power (Saris CyclingGroup, Madison, Wisconsin, EUA) (figura 16). 
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Figura 16 Powertapsl+trackhub. Retirado de 

http://www.powertap.com/collections/hubs/products/powertap-g3-track-hub 

 

A ideia surgiu através da consulta de ergómetros para bicicletas e 

conclusões/recomendações da literatura.  

Dos ergómetros para bicicletas disponíveis no mercado poucos são os que 

permitem a utilização no terreno. Os ergómetros deste último tipo validados e 

consequentemente mais utilizados são o SRM e o PowerTap (Duc et al., 2007). 

Estes ergómetros reproduzem diversas variáveis de desempenho 

nomeadamente o torque (Nm), velocidade (km/h), potência (W) e distância 

(km). 

Na literatura é possível encontrar indícios para a utilização deste tipo de 

equipamentos. Van der Woude et al. (2006) referem que os equipamentos de 

medição do trabalho mecânico como o PowerTap poderão ser uma alternativa 

mais económica (em relação à Smartwheel), sugerindo que estes poderiam ser 

adaptados para cadeira de rodas. Contudo só em 2014 é que surge a primeira 

adaptação deste equipamento, tendo sido realizado por Scott Conger et al. 

(2014), em que estes adaptam o equipamento com o propósito de analisarem o 

gasto calórico da locomoção em cadeira de rodas. 

 

3.3.1 Potenciómetro 

A escolha do ergómetro a adaptar recaiu sobre um potenciómetro PowerTap 

devido a este ser utilizado na roda traseira de bicicletas (cubo de roda), sendo 

a adaptação um processo mais fácil comparativamente com o Schoberer Rad 

Messrechnik (SRM) que é utilizado no canhão da manivela da bicicleta. A 
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empresa que manufatura os potenciómetros PowerTap (Saris CyclingGroup, 

Madison, Wisconsin, EUA) refere que estes são equipamentos validos e fiáveis, 

algo atestado por diversos autores como Duc et al. (2007) e Bertucci et al. 

(2005).  

O modelo utilizado para adaptação foi um PowerTapSL+TrackHub, devido a 

este ser direcionado a ciclismo de pista e não possuir “roda livre”, característica 

que antevia a possibilidade de utilização na roda esquerda e na roda direita da 

cadeira. 

O potenciómetro recolhe a informação através de uma série de 8 medidores 

de tensão que se deformam proporcionalmente ao torque gerado por cada 

rotação da roda. No caso das bicicletas, a força gerada pelo ciclista é aplicada 

nos pedais, sendo transmitida através do canhão da manivela para a corrente 

da bicicleta que está engatada na engrenagem do potenciómetro, provocando 

deformação nos medidores de tensão.  

O resultado do trabalho mecânico instantâneo (potência (W)) exercida pelo 

utilizador é calculado através do torque (Nm) da roda e da velocidade (Km/h) 

da mesma (Bertucci et al., 2005). O cubo PowerTap disponibiliza informação à 

frequência de 60 valores por segundo e armazena informações em intervalos 

de 1,26 segundos (Conger et al. 2014). A informação é recolhida e armazenada 

por um componente eletrónico (“Joule”), através de uma conexão sem fios, 

possibilitando posteriormente o tratamento de dados através de software. 

 

3.3.2 Processo de adaptação para cadeira de rodas 

As alterações realizadas tiveram como objetivo adaptar o potenciómetro 

para uma roda de cadeiras de rodas, mantendo a totalidade das funções do 

equipamento. 

O equipamento foi enraiado numa roda de cadeira de rodas de basquetebol 

(Invacare®, Top End® - Pro Basketball) com o tamanho de 24’’ (figura 17). A 

escolha por este tipo de cadeira deveu-se à colaboração com a equipa de 

basquetebol adaptado da APD Braga e pela disponibilidade destes em ceder 

uma roda para a concretização deste protótipo. 
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Figura 17 Roda 24’’ com potenciómetro 

 

Para assegurar que a potência gerada pelo utilizador era mesurada pelo 

cubo PowerTap, o aro propulsor foi desemparelhado com a roda e acoplado a 

cinco raios de alumínio que tinham a sua inserção na engrenagem do 

potenciómetro (figura 18), tal como Conger et al. (2014) tinham procedido no 

seu trabalho. 

 

Figura 18 Raios de alumínio e roda completa 

 

Uma das adaptações mais complexas foi a alteração do veio do PowerTap 

para fixação da roda na cadeira, pois o veio tem de se manter fixo para a 

operacionalidade do equipamento, algo que não acontece nas rodas de cadeira 

de rodas. 
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 O veio original do potenciómetro foi concebido para ser equipado em 

bicicletas, permitindo a fixação de parafuso em ambos os lados (figura 19). 

 

Figura 19 Veio original do powertap 

 

Porém este tipo de fixação não é possível nas cadeiras de rodas de 

basquetebol que tínhamos à nossa disposição. Por esse motivo foi necessário 

desenvolver um veio que permanecesse fixo durante a rotação da roda, 

podendo apenas ser apertado de um lado através de parafuso. 

O tipo de veio construído utiliza um sistema de aperto e fixação (figura 20) 

semelhante ao utilizado para fixar os guiadores das bicicletas. O material 

escolhido para a construção do veio foi uma liga de latão, garantindo as 

exigências de resistência mecânica e de material não magnético, para permitir 

a montagem do sensor de posição magnético utilizado no veio original em liga 

de alumínio.  

 

 

Figura 20 Veio original com sensor e veio com sistema de aperto e fixação 
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Em suma as adaptações permitiram manter a totalidade das funcionalidades 

do equipamento, assegurando a sua fiabilidade e validade na recolha de 

informação sobre o desempenho. 

 

3.3.3 Características do protótipo 

O protótipo consiste numa roda de cadeira de rodas de basquetebol 

(Invacare®, Top End® - Pro Basketball) adaptada com potenciómetro. As 

diferenças para a roda original consistem essencialmente na alteração do cubo 

da roda (cubo para potenciómetro) e no acréscimo dos cinco raios que 

conectam o aro propulsor ao potenciómetro. 

A roda tem um peso de cerca de 2500g, enquanto uma roda de cadeira de 

rodas de basquetebol (Invacare®, Top End® - Pro Basketball) tem um peso 

aproximado de 1000g. O motivo para esta diferença de peso reside 

principalmente nos cinco raios de alumínio que conectam o aro propulsor à 

engrenagem do potenciómetro e do maior peso do potenciómetro em relação 

ao cubo original. 

A recolha de informação processa-se por “ANT+” que consiste num sistema 

de transferência de dados sem fios, através de um dispositivo eletrónico (figura 

21), chamado “Joule” pela empresa PowerTap que armazena e compila a 

informação relativa ao desempenho do utilizador de cadeira de rodas, servindo 

também como visualizador de valores instantâneos de potência despendida. 

Posteriormente as informações recolhidas podem ser tratadas com recurso a 

um programa de computador (Power Agent – PowerTap).  

 

Figura 21 Dispositivo eletrónico Joule de recolha, armazenamento e visualização de dados e 

gráfico obtido no software Power Agent  
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4. Apresentação e Discussão dos resultados 

 

Os dados aqui apresentados visam demonstrar a validade e fiabilidade do 

equipamento desenvolvido. Para esse efeito os resultados obtidos foram 

comparados com o estudo de Conger et al. (2014), único trabalho até à data a 

utilizar um potenciómetro PowerTap em cadeira de rodas. 

A comparação de dados consistiu na análise dos valores médios de 

produção de trabalho mecânico (potência (W)) e respetivos desvios padrão. A 

escolha pela comparação dos valores de produção de trabalho mecânico 

(potência (W)) prende-se com o facto de este ser um importante indicador de 

desempenho (Van der Woude et al., 2006). 

A recolha foi efetuada durante um percurso circular em piso de borracha 

(pavilhão desportivo) pelo período de 8 minutos Este percurso era realizado à 

volta do campo de basquetebol (28mx15m) com velocidades médias 

predefinidas de 4.5km/h, 5.5km/h e 6.5km/h. Durante a recolha a monitorização 

da velocidade era efetuada por cada sujeito através do mostrador eletrónico, 

assegurando que mantinham a velocidade média pretendida. Os dados de 

desempenho eram recolhidos pelo dispositivo eletrónico Joule da PowerTap 

que eram utilizados pelos sujeitos durante o percurso. 

 

Figura 22 Cadeira de rodas com protótipo 
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A recolha foi efetuada recorrendo a 3 voluntários (atletas federados de 

basquetebol adaptado pertencentes à equipa da APD Braga), tendo utilizado as 

suas próprias cadeiras de competição. As cadeiras de rodas eram do modelo 

Pro Basketball (Invacare®, Top End®) e a pressão dos pneus era 100 psi. 

Para o tratamento dos resultados que obtivemos, recorremos ao programa 

de computador (Power Agent 7 versão 7.5) disponibilizado gratuitamente pela 

empresa PowerTap (Saris CyclingGroup, Madison, Wisconsin, EUA) no seu 

website (http://www.powertap.com/products/poweragent).  

 

Os valores obtidos na recolha para as três velocidades são apresentados no 

Quadro 1, enquanto os valores obtidos por Conger et al. (2014) são 

reproduzidos no Quadro 2: 

 

Quadro1. Resultados da recolha  

Percurso Velocidade média (km/h) Potência média (W) 

4.5km/h 4.5±1.1 5.3±8.6 

5.5km/h 5.7±0.6 6.0±6.3 

6.5km/h 6.6±0.9 9.6±6.6 

 

 

Os valores apresentados por Conger e colaboradores: 

 

Quadro 2. Valores obtidos por Conger e colaboradores. Retirado de Conger et al. 

(2014) 

Percurso Velocidade média (km/h) Potência média (W) 

4.5km/h 4.6±0.1 4.1±2.3 

5.5km/h 5.4±0.2 6.1±3.2 

6.5km/h 6.4±0.1 9.1±4.3 

 

 

É possível observar que dados referentes à recolha que efetuamos são 

semelhantes aos obtidos por Conger et al. (2014), confirmando a fiabilidade do 
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nosso protótipo. Além do já referido importa relembrar que as adaptações 

realizadas não alteraram as funcionalidades do equipamento original, levando a 

crer como referem Conger et al. (2014) que apesar de o equipamento não estar 

direcionado para uso em cadeira de rodas os valores de potência medidos 

devem corresponder aos valores reais.  

A mais-valia do equipamento reside na possibilidade de utilização no 

terreno, inferindo diretamente os dados recolhidos com o desempenho obtido. 

Niesing et al. (1990) mencionam no seu trabalho que a validade de qualquer 

parâmetro que seja analisado está relacionado diretamente com a 

verosimilhança da simulação. Vanlandewijck et al. (2001) confirmam esta 

declaração, referindo que o movimento humano deve ser estudo em condições 

realistas. 

Os pontos fortes deste protótipo são: 

-possibilidade de recolha de informações no terreno;  

-alternativa mais económica em relação aos concorrentes diretos 

(smartwheel e optipush); 

-possibilidade de aplicação em todo o tipo de cadeiras de rodas, 

independentemente do camber utilizado.  

 As suas limitações são: 

-equipamento desenvolvido originalmente para bicicletas; 

-não efetua leituras para velocidades abaixo dos 3km/h e não lê os dois 

primeiros segundos de atividade; 

-os aros metálicos que ligam a engrenagem do PowerTap ao aro 

propulsor dificultam a propulsão; 

-só efetua leituras quando utilizado na roda direita. Este facto deve-se ao 

medidores de tensão não produzirem informação quando rodados ao contrário; 

-o software não está concebido para analisar a propulsão em cadeira de 

rodas, o que dificulta a sua análise; 

-a sensibilidade do potenciómetro não está ajustada à propulsão em 

cadeira de rodas.  
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5. Conclusões 

 

O protótipo desenvolvido poderá ser uma alternativa aos equipamentos 

existentes atualmente. A adaptação efetuada ao potenciómetro permite a 

manutenção das suas funcionalidades, permitindo recolher informações 

fisiológicas e mecânicas relativas ao desempenho do utilizador de cadeira de 

rodas. 

Este ergómetro poderá ser utilizado por atletas e treinadores de desporto 

adaptado por forma a monitorizarem a intensidade das sessões de treino. Além 

do contexto desportivo, também poderá ser útil na prática reabilitativa sendo 

um instrumento auxiliar de avaliação da evolução do utente. 

Contudo este equipamento foi concebido originalmente para bicicletas, 

registando dessa forma diversas limitações decorrentes desse facto. O 

equipamento não se encontra no patamar de qualidade de instrumentos 

semelhantes (Smartwheel e Optipush), porém é um equipamento muito menos 

dispendioso e de fácil aquisição.  

Sugerimos que em futuros trabalhos possam utilizar a totalidade das 

potencialidades deste equipamento, nomeadamente através da aquisição e 

utilização do frequencímetro compatível com a tecnologia ANT+, podendo 

assim acrescentar dados fisiologicamente relevantes aos dados relativos ao 

desempenho. Sugerimos ainda que o ergómetro possa ser desenvolvido de 

forma a permitir a análise bi-manual da propulsão em cadeira de rodas.  

 

 

 

  



37 

 

6. Bibliografia 

 

 

Barata, T. (1997). Avaliação Clínica. In Actividade Física e Medicina Moderna. 

Odivelas: Europress. 

Bertucci, W., Duc, S., Villerius, V., & Grappe, F. (2005). Validity and Reliability 

of the Axiom Powertrain Cycle Ergometer When Compared with an SRM 

Powermeter. International Journal of Sports Medicine, 26(1), 59-65. 

Boninger, M. L., Cooper, R. A., Baldwin, M. A., Shimada, S. D., & Koontz, A. 

(1999). Wheelchair pushrim kinetics: body weight and median nerve 

function. Archives of Physical Medicine & Rehabilitation, 80(8), 910-915. 

Boninger, M. L., Souza, A. L., Cooper, R. A., Fitzgerald, S. G., Koontz, A. M., & 

Fay, B. T. (2002). Propulsion patterns and pushrim biomechanics in 

manual wheelchair propulsion. Archives of Physical Medicine & 

Rehabilitation, 83(5), 718-723. 

Broomakin. (18-11-2013). Products. disponível em http://www.bromakin.co.uk/ 

Conger, S. A., Scott, S. N., & Bassett Jr, D. R. (2014). Predicting energy 

expenditure through hand rim propulsion power output in individuals who 

use wheelchairs. British Journal of Sports Medicine, 48(13), 1048-1053. 

Cooper, R. A. (2009). SMARTWheel: From concept to clinical practice. 

Prosthetics & Orthotics International (Taylor & Francis Ltd), 33(3), 198-

209. 

Cowan, R. E., Boninger, M. L., Sawatzky, B. J., Mazoyer, B. D., & Cooper, R. A. 

(2008). Preliminary Outcomes of the SmartWheel Users’ Group 

Database: A Proposed Framework for Clinicians to Objectively Evaluate 

Manual Wheelchair Propulsion. Archives of Physical Medicine & 

Rehabilitation, 89(2), 260-268. 

Devillard, X., Calmels, P., Sauvignet, B., Belli, A., Denis, C., Simard, C., & 

Gautheron, V. (2001). Validation of a new ergometer adapted to all types 

of manual wheelchair. European Journal Of Applied Physiology, 85(5), 

479-485. 

http://www.bromakin.co.uk/


38 

 

Duc, S., Villerius, V., Bertucci, W., & Grappe, F. (2007). Validity and 

Reproducibility of the Ergomo Pro Power Meter Compared With the SRM 

and Powertap Power Meters. International Journal of Sports Physiology 

& Performance, 2(3), 270-281. 

Faupin, A., Gorce, P., & Thevenon, A. (2008). A wheelchair ergometer 

adaptable to the rear-wheel camber. International Journal of Industrial 

Ergonomics, 38(7/8), 601-607. 

Ferreira, A. (2004). Tipos e componentes. In Cadeira de Rodas. Coimbra: 

Quarteto. 

Gomes, C. (2004). Patologia do utilizador. In Cadeira de Rodas. Coimbra: 

Quarteto. 

Goosey-Tolfrey, V. (2010). Supporting the paralympic athlete: focus on wheeled 

sports. Disability & Rehabilitation, 32(26), 2237-2243. 

Horta, L. (1997). As lesões músculo-esqueléticas. In Actividade Física e 

Medicina Moderna. Odivelas: Europress. 

Invacare. (16-11-2013). Catálogo de produtos invacare.   Consult. 23-02-2014, 

disponível em http://www.invacare.pt/articles/invc-catalogos-produtos--

43-37.php 

Mobilitec. (16-11-2013). Mobility.   Consult. 10-06-2014, disponível em 

http://www.mobilitec.pt/mobility 

Niesing, R., Eijskoot, F., Kranse, R., den Ouden, A. H., Storm, J., Veeger, H. E., 

van der Woude, L. H., & Snijders, C. J. (1990). Computer-controlled 

wheelchair ergometer. Medical & Biological Engineering & Computing, 

28(4), 329-338. 

Novais, D. V. (2010). Projeto e construção de um ergômetro para cadeirantes 

Universidade Federal da Uberlândia Dissertação de apresentada a  

Nunes, R. (2004). Actividade física e treino desportivo. In Cadeira de Rodas. 

Coimbra: Quarteto. 

OrthosXXI. (16-11-2013). Produtos, disponível em 

http://www.orthosxxi.com/pt/produtos 

Pereira, G. (1997). Avaliação da Condição Física. In Actividade Física e 

Medicina Moderna. Odivelas: Europress. 

http://www.invacare.pt/articles/invc-catalogos-produtos--43-37.php
http://www.invacare.pt/articles/invc-catalogos-produtos--43-37.php
http://www.mobilitec.pt/mobility
http://www.orthosxxi.com/pt/produtos


39 

 

Pinheiro, J. P. (2004). A cadeira de rodas e o cidadão deficiente. In Cadeira de 

Rodas. Coimbra: Quarteto. 

Pinheiro, J. P., Gomes, C., & Nunes, R. (2004). Princípios de prescrição e 

patologias. In Cadeira de Rodas. Coimbra: Quarteto. 

Rodgers, M. M., Keyser, R. E., Rasch, E. K., Gorman, P. H., & Russell, P. J. 

(2001). Influence of training on biomechanics of wheelchair propulsion. 

Journal of Rehabilitation Research & Development, 38(5), 505-511. 

Sauret, C., Bascou, J., de Saint Rémy, N., Pillet, H., Vaslin, P., & Lavaste, F. 

(2012). Assessment of field rolling resistance of manual wheelchairs. 

Journal of Rehabilitation Research & Development, 49(1), 63-74. 

Van der Woude, L. H., Veeger, H. E., Dallmeijer, A. J., Janssen, T. W., & 

Rozendaal, L. A. (2001). Biomechanics and physiology in active manual 

wheelchair propulsion. Medical Engineering & Physics, 23(10), 713-733. 

Van der Woude, L. H. V., De Groot, S., & Janssen, T. W. J. (2006). Manual 

wheelchairs: research and innovation in sports and daily life. / Mobilite en 

fauteuil roulant : sante, activite physique et innovations. Science & 

Sports, 21(4), 226-235. 

Vanlandewijck, Y., Theisen, D., & Daly, D. (2001). Wheelchair propulsion 

biomechanics: implications for wheelchair sports. / Biomecanique de la 

propulsion en fauteuil roulant: consequences pour les sports concernes. 

Sports Medicine, 31(5), 339-367. 

Veeger, H. E., van der Woude, L. H., & Rozendal, R. H. (1989). Wheelchair 

propulsion technique at different speeds. Scandinavian Journal of 

Rehabilitation Medicine, 21(4), 197-203. 

Vegter, R. J. K., Lamoth, C. J., De Groot, S., Veeger, D. H. E. J., & Van der 

Woude, L. H. V. (2013). Variability in bimanual wheelchair propulsion: 

consistency of two instrumented wheels during handrim wheelchair 

propulsion on a motor driven treadmill. Journal of NeuroEngineering & 

Rehabilitation (JNER), 10(1), 1-11. 

 


