
Cadeira de Rodas para Cachorro 

(feita com material leve e barato) 
 

 

 

LISTA DE MATERIAIS 

1- Partes de um carrinho para malas comprado na 25 de Março (R$25,00) 
2- Tubo de aspirador comprado em loja de preço baixo (R$1,99) 
3- Guia de cão, pode ser usado um cinto comum em torno do torax (R$12,00 – Sup. Pão de Açúcar) 
4- Braçadeiras pequenas (R$0,30 cada) 
5- Alongamento feito com puxador de porta de armário (R$2,50 cada) 
6- Gancho de aço (peça de carro usada) 
7- Espuma com fita crepe para dar mais conforto (cotar preço) 
8- Alça de mochila com anéis retangulares para prender as pernas traseiras (reaproveitada) 
9- Pequena barra de ferro ou alumínio (reaproveitado) 

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS 

1- Furadeira e brocas 
2- Arco de serra 
3- Chave de fenda 
4- Alicate comum 
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DETALHE DA AMARRAÇÃO ENTRE PEÇAS 

 
 

 
 
 
 
 
 

OUTRAS VISTAS  

  

Tubo de alumínio com 
comprimento suficiente 

para manter fixo o ângulo 
de entre as duas peças 

Mangueira de chuveiro 
para regular distância 

entre peças 

Furo lateral 
para reco-
locar eixo 



PROCESSO DE MONTAGEM  

 

 

Do carrinho original, visto ao lado, foi descartado todo o 
conjunto realçado em verde e utilizado apenas o que está 
em vermelho. 

Foi feito um furo (Z) na lateral da peça B para retirar o 
eixo (1). 

Na peça A, retirada do eixo, foram feitos novos furos na 
altura X a 10 cm do topo da peça. 

Por ser mais estreita, ao reintroduzir o eixo no furo Z, pas-
sando pelos furos X da peça A, foram colocados dois afas-
tadores, feitos com mangueira de chuveiro, como se pode 
observar no detalhe fotográfico da página 2. 

Para travar as duas peças em ângulo reto (90º) foi usada 
uma peça alumínio, mas poderia ser de outro metal ou 
madeira. 

Como o comprimento do varão ficou pequeno para alcan-
çar a lateral da coleira, foram usados 2 prolongadores de 
alumínio (puxadores de armário comprados em loja de 
marcenaria), fáceis de furar. 

Para sustentar as coxas do cão, foram feitas duas argolas 
com tubo plástico (tubo de aspirador de pó, com 3 cm de 
diâmetro, encontrado em loja de 1,99). O diâmetro da argo-
la deve ser um pouco maior que o diâmetro da coxa do cão.  
Para emendar as duas pontas foi usado um tubo com diâ-
metro externo igual ao diâmetro interno do primeiro. 

Feitas as argolas, foram furadas em dois pontos com ferro 
aquecido e introduzidas nos varões, como se vê na figura 2. 

Para proporcionar maior conforto ao cão, os pontos de 
contato com pele foram protegidos com espuma plástica 
e fita crepe. 

Finalmente, junto à braçadeira que sustenta o varão, usa-
mos o mesmo parafuso para prender um gancho, no qual 
prendemos as tiras que irão sustentar as pernas traseiras 
para que o cão não se machuque no eixo ou no chão. 

Se tiver dificuldades para entender o processo todo ou 
parte dele, comunique-se por email: fsgbru@terra.com.br 

Fábio Simões Grossi 
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Figura 1 – carrinho original 

Figura 2 – argola presa ao 
varão lateral 
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A vista lateral da cadeira nos permite observar as seguintes questões: 

1- Definindo a altura y da cadeira: A peça horizontal A, que sustenta a perna do cão e se prende ao 
cinto em torno do tórax, deve estar paralela ao chão e na altura média entre o peito e as costas do 
animal. 

2- O comprimento total da peça A deve ser de pelo menos x + 15 cm, sendo x igual à distância entre 
o cinto e a traseira do cão. 

3- A peça A se articula com a peça B no eixo entre as duas peças, uma pequena barra de alumínio ou 
ferro deve ser presa por braçadeiras entre as peças A e B para que elas mantenham um ângulo fi-
xo. (Veja detalhe na pagina 2) 

4- O comprimento desta pequena barra determinará a inclinação da peça B e fará com que o eixo da 
roda se posicione sob o cão. Nesta posição o cão não fará esforço para sustentar a parte traseira 
do corpo.  Se for para frente ou para traz da posição ideal de equilíbrio trará desconforto. Assim 
as medidas z e w dependerão de ajustes no comprimento dessa pequena barra e também do diâ-
metro da roda. Procure o melhor ajuste observando o cão ao caminhar. 

5- As pernas traseiras deverão ser penduradas para traz ou para frente, dependendo do tipo de parali-
sia. De qualquer forma, não as deixe soltas ou ele poderá se machucar e prejudicará o funciona-
mento da cadeira. 

Obs. Este modelo de cadeira só serve para cães com movimento normal das patas dianteiras. 

  



diâmetro da perna 

FOTOS COM O CÃO 
 

  

 

Observe as duas formas de prender as pernas. 
(Caso você não consiga correia de alguma mochila antiga prenda com faixas usadas para judô) 

 
 
 

Sugestão com tiras de couro 
 

 
 
 
 
 

Corte uma tira de couro conforme esquema acima 
Este corte resulta em duas peças de couro iguais a figura abaixo. 
Passe as pequenas tiras pelos furos e prenda a argola ao cotovelo da perna traseira 
Depois é só amarrar as pontas à parte de trás do carrinho 


