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Introdução: As pessoas com disfunções nos membros inferiores podem depender da
cadeira de rodas para sua mobilidade, dessa forma, cabe ao braço o trabalho de
transferência e as atividades diárias, gerando sobrecarga nas articulações. 
   Como os testes para avaliação determinam o condicionamento físico, utiliza-se os
parâmetros fisiológicos e biomecânicos para adequação de programas de treinamento
obedecendo os objetivos da fisioterapia:independência funcional e social do
indivíduo,prevenção de complicações, incremento da função muscular e da função
respiratória, treino de transferências e equilíbrio, dentre outras.
 Objetivo:  O objetivo deste estudo é realizar uma revisão sistemática da literatura, 
visando a avaliação e treinamento da capacidade e independência funcional, de pessoas
que utilizam cadeira de rodas.
 Metodologia:  As estratégias metodológicas foram baseadas em Prisma e Cochrane
para condução de revisões sistemáticas. Selecionou-se as seguintes bases de dados
PubMed, MEDLINE, Cochrane, PEDro e LILACS, com os descritores Wheelchair,
Strengthening, Paraplegic, Exercise, Force, Evaluation, Wheelchair Users, Training,
Test, Spinal Cord Injury, Strengthening, Performance, Mobility, Physical Therapy,
strength, management, sport, muscle, rehabilitation, independence, functionality para a
presente revisão. Dois pesquisadores independentes (HCOA e LGV) selecionaram os
estudos em três fases:  seleção dos títulos, resumos e artigos completos; sendo que um
terceiro revisor (JCN) será solicitado caso haja disparidades na selecção. Contudo, sem
data e ano de publicação. Resultados: O estudo encontra-se em fase de elaboração,  na
primeira etapa de execução, isto é, pesquisa dos títulos. O revisores HCOA e LGV
encontraram juntos no PubMed 49014 títulos e selecionaram 1949; no MEDLINE
23583 títulos e selecionaram 1794; no PEDro encontraram 862 títulos e selecionaram
233; no LILACS encontraram 3685 títulos e selecionaram 121 selecionados e no
COCHRANE enconttaram 4982 títulos e selecionaram 8 selecionados. Ressalta-se que
esses dados ainda incluem duplicidade de títulos entre os pesquisadores e entre as
bases de dados.  Conclusão: Ao fim do trabalho, poderemos revelar a importância do
artigo de revisão para ampliação dos conhecimentos futuros e fornecer informações
importantes para acadêmicos e profissionais, os quais, desejam alcançar a melhor
forma de testar e avaliar usuários da cadeira de rodas.
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