
VENTUS – A cAdEirA dE rodAS ATiVA
ONE wOrld whEElchaIr

Quatro pilotos de prova –  
uma cadeira de rodas ativa.

informação para o usuário

A Ventus.
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Ottobock  
Alemanha/Brasil:
one world, 
one wheelchair.
A Ventus - uma nova dimensão de 
qualidade e funcionamento para 
cadeirantes ativos.
A ideia é simples: Nós construímos uma cadeira de rodas, uma para todos. Uma cadeira de 
rodas para cadeirantes ativos, a qual representa a soma de nossas experiências na área de 
Soluções de Mobilidade. Uma cadeira de rodas baseada em tecnologia sofisticada, pos-
suindo, graças à sua altíssima qualidade, excelentes recursos de locomoção. Uma cadeira de 
rodas que combina ergonomia e conforto perfeitamente num só produto. Uma cadeira de 
rodas que através da sua eficiência construtiva oferece uma excelente relação custo-benefí-
cio. Uma cadeira de rodas para todas as pessoas com necessidades especiais. No mundo 
inteiro.

Esta é a ideia. Veja o que nós fizemos. Ou experimente você mesmo a nova Ventus.  
Encontre-a nos revendedores autorizados parceiros da Ottobock. Você irá se apaixonar. 

Atenciosamente,

Ricardo Oliveira
Otto Bock do Brasil



4 ottobock | Ventus

A Ventus. - Conteúdo. 
As necessidades especiais das pessoas são 
diversas, mas as exigências para as cadeiras de 
rodas ativas são as mesmas: compatibilidade 
incondicional com o uso diário, máxima estabili-
dade com peso mínimo, qualidade e funcionalidade 
de primeira classe, design atraente. Tudo isso é:  
 a Ventus da ottobock.

Kim Elena
Página 6
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Página 10
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→ Especial Extra:
 Engenharia alemã
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Kim Elena, estudante: 
"Apesar da minha deficiência, eu sou uma pessoa 
aberta e cheia de vida. Meus amigos estimam muito 
este meu carisma positivo e dizem que eu sempre 
consigo fazer de tudo. Eu me aceito do jeito que eu 
sou. Eu gosto de mim mesma... e gosto de coisas 
boas".
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Kim Elena tem 20 anos, espinha bífida, 
cadeirante, estudante de ciências sociais: 
"Eu nasci com espinha bífida. Eu cresci na zona 
rural. Lá tudo era mais fácil. Agora eu moro na 
cidade há um ano e foi uma grande mudança. 
Uma vez que existem muito mais barreira, muitos 
edifícios não são adaptados para cadeiras de 
rodas, e você muitas vezes tem que ver primeiro 
como você irá entrar. Mas tem sempre colegas que 
me ajudam. Considero muito positiva essa 
atitude.

Na vida tudo gira em torno da superação de 
barreiras, até mesmo no convívio das pessoas. 
Diante disso, muitas pessoas necessitam apoio... e 
isso é que foi o motivo da minha escolha pelo 
curso de ciências sociais.

Uma cadeira de rodas pode também ser uma 
barreira, dificultando ao invés de ajudar. Eu usei 

muitas cadeiras de rodas na minha vida, algumas 
as quais muito desagradáveis. Antes, outros 
escolhiam por mim, hoje sou eu quem escolhe. A 
qualidade do assento e a perfeita adaptação são 
decisivos no momento da escolha. Isto pode ser 
sentido imediatamente, logo no primeiro dia em 
uma cadeira de rodas. E geralmente, você já sente 
na hora que você se senta. Quase imediatamente. 
Com a minha Ventus foi assim".

"Eu acredito que cada pessoa é responsável por sua sorte. Eu sou 
otimista em relação à vida e penso que tudo tem um sentido. Fico 
feliz em poder viver de forma independente, de poder gerenciar 
minha própria vida e poder me movimentar do jeito que eu 
quero. Isso representa para mim qualidade de vida. Para mim, 
uma cadeira de rodas faz absolutamente parte de tudo isso. E aí 
fica claro que ela não tem somente que ter algum tipo de aspecto 
qualquer, mas ajustar-se ao meu jeito.  
Afinal, eu sou uma mulher independente".

Kim Elena, estudante
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Kevin, wakeboarder: 
"Eu sou rebelde. Eu quero provar que é possível. 
Eu não quero servir de exemplo. Eu somente quero 
mostrar que na vida existe diversão. Fazer coisas 
malucas, o pensamento de simplesmente tentar 
uma vez, ultrapassar os limites, essa é a minha 
praia. A minha cadeira de rodas tem que me 
suportar, é simples assim".



ottobock | Ventus 11



12 ottobock | Ventus



ottobock | Ventus 13

"Independência é para nós a coisa mais importante, lógico. Poder ir de 
A para B sem a ajuda de ninguém.   Além disso, eu quero definitiva-
mente praticar um esporte, no qual eu possa competir, me superar. E 
para alcançar meus objetivos, estou disposto a tentar várias coisas. 
Não corro de nada. Meu lema: primeiramente fazer. É claro que é 
desgastante. Para mim... e para o equipamento, mas a gente aguenta 
firme".

Kevin, wakeboarder
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Kevin tem 33 anos, paraplegia incompleta T 
11/12 devido a um acidente de trabalho, 
cadeirante, esquiador, praticante de wake-
board, handbike e kitesurf: "Eu já comecei com 
deficiência. Por causa de uma lesão da articulação 
coxofemoral, tive que usar quando garoto gesso 
por dois anos e meio, depois máquina de ginás-
tica, até os 14 anos eu não pude participar das 
aulas de educação física. Depois, eu recomecei 
com força total e recuperei tudo em termos de 
esporte. E provei que eu posso.

Em 2002 eu sofri um acidente. Trabalhando em 
cima de um telhado, um andaime quebrou comigo 
e eu caí de uma altura de dez metros. Desde então 
fiquei paraplégico. Me perguntei bem cedo 
naquela época: Isso vai

te incomodar? Não, respondi pra mim mesmo e 
aceitei o desafio. Eu lutei e só tive a ganhar. 
Tornei-me esquiador de corrida e, em 2006, fiz 
parte da equipe nacional para os Jogos Paralímpi-
cos de Turim. Eu sei exatamente que é possível 
participar ativamente da vida. Só é preciso querer.

Minha cadeira de rodas tem que aguentar tudo 
isso. O mais importante de tudo é a estabilidade. 
Ela tem que ser robusta, assim como eu. Afinal, 
meu lema é: Uma cadeira não sente dor!"



ottobock | Ventus 15



16 ottobock | Ventus

Marianne, viajante do mundo: 
"Eu amo viajar. conhecer outros países e outras 
pessoas, ver como vivem, desvendar sua cultura e 
seu estilo de vida, é simplesmente excitante. Para 
as minhas viagens eu necessito de uma companhia 
confiável - uma cadeira de rodas, na qual eu 
confio".
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Marianne tem 63 anos, paralisia espinhal espástica 
hereditária, cadeirante, viajante do mundo: "Desde 
2006 eu uso uma cadeira de rodas. Tive realmente muito 
medo de depender da ajuda de outros, de ficar isolada e 
solitária. Mas é ao contrário. Claro que, às vezes, eu neces-
sito de alguma ajuda, mas você tem que ser determinada, 
tem que correr atrás. Nas viagens até há vantagens como 
alguns privilégios.

Houve um progresso considerável no que diz respeito aos 
tratamentos médicos e recursos também. Uma cadeira de 
rodas ativa hoje é tecnicamente muito melhor do que há 
alguns anos. Para mim, ao escolher uma cadeira de rodas, a 

primeira impressão é muitas vezes decisiva. Uma cadeira de 
rodas deve me agradar imediatamente. 

O mais importante pra mim na verdade é que eu possa 
sentar bem posicionada e confortável. Uma cadeira de rodas 
tem que ser como se tivesse sido feita pra mim. Você percebe 
quando ela é leve e ágil. Design pra mim é fundamental. 
Quero me sintir segura e muito melhor".

"Eu tenho muita sorte. Eu tenho meu marido que sempre me ajuda quando eu 
preciso. Além disso, eu vivo num tempo onde há consciência real e preocu-
pação com as pessoas com deficiência. Isso eu vivenciei em muitos países, o 
que me deu muita coragem".

Marianne, viajante do mundo
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Rene, engenheiro projetista
na Ottobock: 
"Estou orgulhoso da Ventus. discutimos longa e 
intensivamente com a equipe, cada detalhe foi 
cada vez mais aperfeiçoado, tudo questionado, 
tudo novamente respondido. Estou feliz por ter 
trabalhado neste projeto".
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"Se mobilidade não é mais uma evidência, a sensibilidade para suas condições 
e qualidade aumenta. Para mim, a mobilidade é um pré-requisito para uma 
vida livre e independente. O carro é pra mim uma grande parte dessa liber-
dade. Eu tenho que poder carregar e descarregar de forma independente 
minha cadeira de rodas, por isso, peso e manuseio são decisivos. Devido ao 
seu baixo peso, minha Ventus é uma das mais leves de sua categoria e ao 
mesmo tempo tecnicamente de primeira qualidade. Isso convence".

Rene, engenheiro projetista na Ottobock
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rene tem 40 anos, tetraplégico de nível c5/
c6 após um acidente de trânsito, há 21 anos 
cadeirante, funcionário do departamento de 
desenvolvimento de Soluções de Mobilidade 
da Ottobock: "Experimentar cadeiras de rodas é 
a minha profissão. Com mais de 20 anos de 
experiência, eu posso avaliar as suas qualidades e 
características de funcionamento com precisão. A 
proposta da Ottobock para trabalhar aqui em 
Königsee, Alemanha, na área Soluções de 
Mobilidade, foi perfeita para mim. Eu posso 
ajudar de forma ativa a mim mesmo e todos os 
outros que precisam de uma cadeira de rodas. 
Isso e a aceitação dos colegas, eu acho ótimo.

Eu estou usando a Venus já há quatro meses, sou 
pioneiro nos testes. Desde o início o foco do 
desenvolvimento eram construções leves e 
compactas. Normalmente, construção leve 
significa redução de peso - por exemplo, usando-
se alumínio ou por redução da espessura dos 

tubos e do material com aprimoramento simultâ-
neo da estabilidade. A soma das economias de 
peso que podem ser alcançadas desta maneira e 
através da técnica de construção mais compacta, 
foi aumentada na Ventus o máximo possível. Hoje 
eu estou sentado em uma cadeira de rodas ativa 
monobloco, feita do mínimo material necessário. 
O procedimento de entrar e sair do carro faço 
quatro vezes ao dia sem nenhum problema. E 
quem conhece isso, sabe muito bem o que um 
quilo a mais ou a menos significa.

Para mim, a Ventus é um marco divisório sob 
todos os aspectos, especialmente em sua faixa de 
preço. E, além disso, acho ela muito bonita com 
seu design simples, porém muito funcional".
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Königsee, alemanha, no novo centro de Soluções de 
Mobilidade da Ottobock, uma equipe de jovens 
engenheiros criativos e técnicos experientes, junta-
mente com cadeirantes, realizam esta tarefa. A base da 
Ventus é formada pela plataforma de armação recém 
desenvolvida. Em conjunto com a utilização de componentes 
de fabricação própria e produtos de alta qualidade de 
fornecedores, surgiu uma cadeira de rodas para o cotidiano 
totalmente configurável, com peso estrutural abaixo de 8 kg 
e um peso total de cerca de 11 kg, para um tamanho 40 x 
40cm. As principais características da Ventus são funcionali-
dade, qualidade, opções e acessórios são divisores de água 
em seu segmento. Com a Ventus foi desenvolvida uma 
cadeira de rodas ativa, moderna, com equipamentos de 
qualidade máxima e com design atraente.

Pré-requisito para a produção de série, no entanto, foi o teste 
de praticidade diária respeitando os testes e padrões 
nacionais e internacionais, bem como testes internos, cujos 
requisitos normalmente são mais rígidos ainda. Como 
resultado, a Ventus tem uma confiabilidade muito elevada 
que pode ser certificada por testes em vários âmbitos com 
pessoas de diferentes faixas etárias, regiões e situações de 
vida. A Ventus não foi somente desenhada na Ottobock da 
Alemanha, ela também é fabricada lá - isto é, "Made in 
Germany".

Mais concretamente: É possível, no âmbito das 
possibilidades financeiras, construir uma cadeira 
de rodas monobloco com peso otimizado, caracte-
rísticas de funcionamento ideias, e, ao mesmo 
tempo, qualidades ergonômicas de destaque? Sim. 
Na ottobock sim!

Divisor de águas em
qualidade e funcionamento.
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Ventus em si: Para personalizar a Ventus, você pode escolher 
entre 14 cores atraentes de modo que a cadeira de rodas de todos se 
torne a sua Ventus pessoal.

a Ventus - Fatos e números

dados técnicos básicos
capacidade 100 kg
Peso aprox. 11 kg
Pesos de transporte
Estrutura aprox. 8 kg
roda traseira a partir de 1,25 

kg



Vermelho Metálico

Vermelho Escuro

laranja claro cintilante

Vinho cintilante

Verde Maçã

azul Marinho

azul celeste

azul Gelo

Branco Perolizado

Grafite Metálico

Prata Brilhante

Preto Fosco

clear reptile Glossy

Preto Brilhante
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Informações e testes:
www.ottobock.com.br/ventus

O centro de desenvolvimento da Ottobock na alemanha 
cuida especialmente de cada detalhe: A Ventus possui um 
sistema de configuração fácil, o centro de gravidade, a altura 
dianteira e traseira do assento e do ângulo do encosto podem ser 
ajustados facilmente. Para um melhor transporte da Ventus: 

1- Rodas traseiras removíveis (quick release) de fácil acionamento;
2- Encosto rebatível;
3- Individualização da altura do assento;
4- Possibilidade de escolha do fechamento e angulação da estrutura 
dianteira;
5- Tip Assist (acessório adicional a versão básica) - dispositivo para 
ajudar o cuidador a empinar a cadeira;
6- Dispositivo anti-tombo (acessório adicional a versão básica);
7- Acento da cadeira na versão básica pode ser rígido ou nylon. 
Com faixa extensora (acessório adicional);
8- Diferentes dimensões do aro de propulsão.
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Otto Bock do Brasil Técnica Ortopédica ltda. 
rua Jovelino Aparecido Miguel, 32 - Jd. do Lago ii - campinas - SP 
Fone: 19 3729.3500 - Fax 19 3729.3539 
ottobock@ottobock.com.br · www.ottobock.com.br

Informações e testes:
www.ottobock.com.br/ventus




