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Devido a extensão do assunto, dividimos em duas (2) partes. A PARTE II estará 

disponível no mês de Fevereiro / 2010.   

Este “Guia Prático” tem a intenção de proporcionar às pessoas com amputação em 

membros superiores ou inferiores, sugestões, orientações, informações, conceituações, 

explicações, sobre amputação e Reabilitação de Amputados, como cuidar do coto, da prótese, e 

como lidar com seu emocional, com os diversos segmentos da sociedade no âmbito do trabalho, 

lazer e principalmente no familiar. O foco principal está direcionado para “o paciente”, para que 

saiba lidar com seu “novo corpo”, para que saiba que amputação não é sinônimo de 

deformação de um corpo, e sim, restauração de uma vida. O que me conduz para elaborar 

este artigo é a forma como a maioria das pessoas com amputações chegam e apresentam-se na 

primeira consulta: “completamente desinformados” ou “muito mal informados” sobre o tema, o 

que é péssimo no contexto de Reabilitação. Entre o desinformado e o mal informado, prefiro o 

primeiro, é mais acessível às verdades! Poucos são os bem informados. Há os “auto-

informados”, aqueles que buscam informações na mídia, na internet, mas não têm capacidade 

de filtrar as informações cabíveis ao seu caso, onde muitos ficam desorientados com tantas 

informações, quase todas bem produzidas, promissoras e sedutoras, mas quase sempre 

inacessíveis e inadequadas para a maioria.   

O 2º foco pretende comunicar-se auxiliando todos os compromissados com 

REABILITAÇÃO: médicos, pacientes, familiares e integrantes da Equipe de Reabilitação. 

Valorizando o foco principal, descrevo com o mínimo possível de termos técnicos, facilitando ao 

máximo a compreensão do conteúdo.   

No meu conceito, a REABILITAÇÃO é FINITA até que se prove o contrário, tem 

começo, meio e fim. Sabemos que possa ser prolongada em alguns casos, que seja “reiniciada” 

ou “reforçada” periodicamente em outros, mas temos que pensar em potencial e limites. É 

claro, que a palavra exceção existe, casos que se incluem em exceções, devem ser tratados e 

trabalhados como tal. 



   
Embora pareça, amputação de um membro, não é sinônimo de mutilação, ou 

deformação, ou decepação, ou perda! 

Embora não pareça, amputação de um membro, é sinônimo de restauração e cura de um 

membro enfermo, restauração de um corpo doente, restauração de uma vida, é ganho, e é 

principalmente a comprovação de que a pessoa com amputação, não é “um pedaço de 

corpo”, e sim um ser completo, com “alma sem amputação”!   

É muito importante que pessoas com amputações “olhem” seu interior para mudar a 

forma de pensar em si, na vida, rever paradigmas, apostar em futuro promissor, ver, reconhecer 

e valorizar seu potencial físico, intelectual e espiritual, na certeza de que os últimos não sofreram 

qualquer dano.    

Amputação é sinônimo de restauração, de vitória para uma nova vida, de 

conscientização que você não é um pedaço de braço ou de perna, mas um ser tão completo 

que, mesmo sem uma pequena parte do seu corpo, pode: pensar, falar, comer, enxergar, 

cheirar, ouvir, sorrir, ler, estudar, andar, trabalhar, namorar, casar, ter filhos, brincar, praticar 

esportes, viajar, e tantas outras coisas que talvez agora neste momento, você nem possa 

acreditar, exceto se você acreditar em você mesmo e... em Deus!   

O membro doente (perna / braço) que você tinha, prejudicado esteticamente, por 

exemplo, por deficiência da circulação sanguínea, dor intensa, coloração alterada, não 

permitindo você andar, inflamado ou infectado, se não fosse amputado no momento certo (após 

todas as tentativas de tratamento para manutenção do mesmo), causaria certamente danos 

graves para outras regiões / órgãos do corpo. Então a RESTAURAÇÃO foi providenciada pelo 

cirurgião, no momento certo, com responsabilidade profissional, quando o risco de morte seria 

uma ameaça para você. 
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Fig. 1 - Adulto jovem acidentado 2 vezes em menos de 6 meses, grande dependência funcional, 

pessoa muito cooperativa, baixo poder aquisitivo, sempre bem humorado, boa auto-estima; 

queimaduras de 2º e 3º graus em membros inferiores, seqüelas definitivas que imobilizaram as 

articulações dos tornozelos e joelhos; fratura no pé direito que meses após, evoluiu com 

osteomielite. Foi submetido ao tratamento das queimaduras, Ortopédico e Fisiátrico por mais de 

um ano.   

Fig. 2 - Sem recuperação dos movimentos das articulações dos membros inferiores, osteomielite 

no pé D agravando-se, presença de dor, grande dependência funcional, decidimos juntamente 

com o paciente, familiares e Ortopedista, pela amputação transfemoral bilateral, visando 

combater agravamento da infecção e lhe proporcionar maior independência funcional. Portanto, 

“amputação programada” (eletiva).  

Fig. 3 - Quadril direito com anquilose (fusão total da articulação), motivo do coto D aparecer 

elevado. A angulação do coto em flexão do quadril D deformado é de 43º graus. Protetização 

praticamente inviável, e contra-indicamos devido o ângulo de deformação. Não aceitou 

artroplastia total do quadril D, preferiu tentar protetização assumindo os riscos, porém o 

resultado foi negativo.   

Fig. 4 - RX do quadril direito mostra articulação anquilosada, não realiza nenhum grau de 

movimento.     

Fig. 5 - Após 2 anos do acidente, apesar das suas dificuldades econômico-sociais, esta pessoa 

pode ser considerada muito bem reabilitada, mas não protetizada. OBS: excelente 

violonista e cantor!     

 

Na seqüência, daremos conceituações, responderemos perguntas mais freqüentes, citaremos 

exemplos, e ressaltaremos os tempos, ou seja, antes e depois da amputação, antes e depois da 

reabilitação, antes e depois da protetização. São fases distintas que devem ser visualizadas e 

elaboradas pela pessoa, para que sejam assimiladas em cada momento da fase, indispensável 

para que haja a ACEITAÇÃO. É fundamental e indispensável que a pessoa com deficiência 

(pcd) de qualquer natureza se aceite, para que tenha uma vida de melhor objetividade e 

possa exercer sua cidadania plena.  Relembramos que REABILITAÇÃO DE AMPUTADOS 

não é sinônimo de PROTETIZAÇÃO, e que todas as pessoas com amputação necessitam de 

REABILITAÇÃO, mas nem todas de PROTETIZAÇÃO.  



A pessoa com amputação deve ser encaminhada para Serviço Especializado em 

Reabilitação, com o máximo de brevidade possível, imediatamente após a amputação, ou após 

a retirada dos pontos cirúrgicos, dependendo das variáveis do caso. O que não se admite, é o 

encaminhamento tardio, com mais de 1ou 2 meses após o ato cirúrgico. Quanto mais 

precocemente estiver inserido em um Serviço de Reabilitação, melhor e mais rapidamente será 

reabilitado. Infelizmente, ainda há confusão na interpretação do que seja um Serviço de 

Reabilitação, que é diferente de um Serviço de Fisioterapia. O ideal de Reabilitação para 

grandes incapacitados e grandes doenças incapacitantes, é o Serviço de Reabilitação que 

possua: Equipe de Reabilitação, capacidade para avaliar, diagnosticar e tratar funcionalmente e, 

conhecimentos sobre produtos / equipamentos, e possibilidade de realizar as terapias 

necessárias ao caso.    

  

A reflexão primordial, pauta-se em três (3) fatores a serem inicialmente trabalhados, e que 

são de fundamental importância para êxito do programa de Reabilitação e para aceitação da 

situação:    

1. FAMÍLIA: sem dúvida o fator mais importante, a essência da estabilidade da pessoa, o “fiel 

da balança”. Família estruturada, onde todos apóiam e se preocupam com cada um e vice-

versa, onde o respeito e carinho fazem parte do sentimento diário de todos, certamente será o 

melhor remédio. Busque seus familiares, confie neles, manifeste seus medos e inseguranças, 

peça ajuda, porque é no lar que tudo pode se resolver, da melhor forma possível, com sua ajuda 

e sua iniciativa. Muito das soluções dos seus problemas, estão em suas mãos, a iniciativa terá 

que ser sua principalmente.   

2. EMOCIONAL: é normal a tristeza e às vezes revolta, incerteza, ansiedade, angústia ou 

depressão, encontrarem terreno fértil para alterar o equilíbrio emocional, frente à possibilidade 

de amputação em um membro. Não deve ser normal, e devemos impedir que seja normal, a 

“alimentação” constante ou permanente de pensamentos negativos e sentimentos de “menos-

valia” que, tornando-se duradouros, prejudicam e fragilizam a auto-estima. O comprometimento 

emocional que consideramos normal, é aquele aceitável temporariamente, e com sinais clínicos 

leves ou até moderados, mas sempre temporários. O “tempo” varia em cada pessoa, não existe 

um limite matematicamente preciso, porém podemos sugerir um sinal de alerta para a busca de 

ajuda, se após 1 ou 2 meses da amputação há evidência de quadro depressivo significativo.   

Havendo necessidade de ajuda emocional, dependendo do seu perfil e variáveis, como 

por exemplo, idade, domicílio / moradia, acessibilidade, outros, aconselhamos o que for mais 



prático ou viável a você: conversar suas dificuldades inicialmente com seus familiares, mas 

também (se necessário) com seu médico  /  membro da Equipe de Reabilitação com quem tenha 

mais afinidade  /  com quem você esteja fazendo o tratamento físico (fisioterapeuta ou terapeuta 

ocupacional)  /  solicitar uma avaliação Psicológica ou Psiquiátrica  /  outras opções. As palavras 

chaves nesta situação são: conversar, se comunicar, procurar (ajuda). O importante é você 

perceber que necessita de ajuda; não havendo necessidade de ajuda (extra) do ponto de vista 

emocional, siga em frente no caminho da Reabilitação, parabéns por não ter permitido seu 

enfraquecimento interior, parabéns por ter conseguido equilibrar-se nos momentos difíceis pelos 

quais passou ou passa, e parabéns por estar buscando sua plena Reabilitação.   

3.  FÍSICO: entre os 3 fatores que constituem os “pilares de sustentação”, este é técnico, 

concreto, visível e palpável pela pessoa com amputação e pelos outros que o olham com tanta 

curiosidade. Na realidade é o coto de amputação, os sintomas que o afetam, os procedimentos 

empregados no tratamento, os auxiliares de locomoção e próteses, a acessibilidade aos 

Serviços de Reabilitação e às Instituições Previdenciárias, a Reabilitação Profissional, trabalho e 

emprego. São providências que a pessoa com amputação, precisa resolver, precisa fazer, 

precisa buscar, precisa cumprir seus deveres e exigir seus direitos, exercer a cidadania plena, 

motivo pelo qual precisa trabalhar bem primeiramente no âmbito familiar e no seu emocional.        

 

Do ponto de vista didático, para compreensão e esclarecimento do tema amputação, 

dividimos em:  

1 - Amputação programada ou eletiva: exemplo – pessoa com insuficiência vascular periférica 

grave em uma perna, que não apresenta melhora com os tratamentos realizados há meses, 

sente muita dor, perna sempre inchada (edemaciada) e cianótica (de coloração azulada escura), 

apresenta áreas com ulcerações ou ferimentos. O médico, através do exame clínico e 

complementar, percebe agravamento do quadro clínico geral, da intensidade da dor e do 

comprometimento da circulação do membro, programa a cirurgia de amputação para 

determinado dia / hora, comunicando a decisão ao paciente / familiares. Outro exemplo – pessoa 

com queixa de forte dor em membro inferior, aumento de volume e calor em determinado local 

do membro, médico ortopedista avalia, pede exames, depois confirma diagnóstico de tumor 

maligno, indica amputação, programa a cirurgia, comunicando ao paciente / familiares.  

O caso demonstrado nas Fig.1 a Fig.5, representa caráter típico de amputação eletiva ou 

programada.  



2 - Amputação emergencial (não programada): exemplo – acidente grave, membro 

esmagado, múltiplas fraturas, grande perda de tecidos (partes moles), grande perda de sangue, 

atendido pelo Serviço de Emergência, levado ao Pronto Socorro, verificou-se ser impossível 

salvar o membro, de imediato é transportado para o Centro Cirúrgico para fazer a cirurgia de 

amputação, assim salvando a vida desta pessoa. Nestes casos, não há o que fazer para evitar a 

amputação, e há alto risco de morte imediata.   

 

SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO –  encontrados na rede assistencial do Ministério da Saúde 

(SUS), as informações são prestadas nos Postos de Saúde, mas também existem em outros 

Serviços privados ou de outras Instituições ou Órgãos. É importante que após a cirurgia de 

amputação enquanto ainda estiver no Hospital, converse com o seu médico, para que o 

direcione para o serviço especializado, onde exista assistência Médica especializada 

(preferencialmente com Fisiatra), Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicólogo, Assistente 

Social, outros profissionais da Equipe de Reabilitação, ou serviços que tenham potencial para 

conduzi-lo até o final do processo reabilitacional físico, inclusive referente à próteses. 

Tratando-se de trabalhador (a), vinculado ao Ministério da Previdência Social (INSS), procure 

informação com o Médico Perito, sobre como proceder para ingressar no programa de 

Reabilitação Profissional (se for o caso), que também lhe dá o direito de receber prótese por 

esse Departamento (de RP), desde que você tenha potencial para retornar ao trabalho na 

mesma profissão ou em outra.  

Casos em que a pessoa com amputação tomará iniciativa própria para sua 

Reabilitação, em caráter privado, inclusive protetização, sugerimos providenciar consulta 

preferencialmente com médico Fisiatra, ou com Ortopedista, ou Médico do Trabalho, para que o 

oriente sobre Oficinas Ortopédicas, indique e prescreva seu tratamento de Reabilitação e sua 

prótese se for o caso.     

   Quem são os integrantes de uma Equipe de Reabilitação? 

RESP.: médico (preferencialmente Fisiatra) – enfermeiro – psicólogo – fisioterapeuta – terapeuta 

ocupacional – fonoaudiólogo –  nutricionista – protesista (protético) / ortesista / sapateiro  –  

assistente social –  professor de educação física  –  orientador profissional  –  técnico em 

segurança no trabalho  –   musicista  –  outros  que sejam necessários para o caso específico.   

Cada profissional desta Equipe terá o momento de maior atuação durante o programa 

de Reabilitação do amputado, e nem sempre haverá necessidade da atuação de todos durante o 

programa. Quando solicitados, cada um  dos atuantes se igualam em importância.  



   
Médico de qual especialidade devo  procurar?      

RESP.: procure médico de sua confiança ou que lhe for indicado, de acordo com o sintoma que 

você apresente, de atuação clínica ou cirúrgica. Simplificando, você deve procurar médico da 

especialidade que estiver necessitando, e que tenha relação direta com o sintoma (desconforto) 

que esteja sentindo.   

O fato de você ser amputado, não muda a prioridade que você precisar sobre medicina. 

Veja o resumo das especialidades médicas, que apresentam maior possibilidade de atuação em 

pessoas com amputação em membros superiores e inferiores.   

Listagem seguindo ordem alfabética:  

ACUPUNTURISTA – acupuntura está bem indicada para auxiliar nos fenômenos de dor e 

instabilidades emocionais, ansiedade, depressão. O médico acupunturista tem vantagem de ser 

familiarizado com sintomatologias e diagnósticos, além de conhecimento profundo de anatomia, 

fisiopatologia; portanto tem capacidade para realizar tratamento com este procedimento, que é 

indicado para pessoas com amputações, por exemplo, com distúrbios emocionais, dor no coto, 

ou dor fantasma.     

ANGIOLOGISTA / CIRURGIÃO VASCULAR – especialistas em doenças vasculares periféricas 

ou centrais, que comprometem veias, artérias e vasos linfáticos, causando alteração da 

circulação sanguínea ou linfática. Exemplo: varizes, flebite, trombose, dor ou inchaço nas pernas 

ou pés, mudança da cor dos dedos dos pés (mais azulados escuros), dor na parte posterior da 

perna quando anda (necessitando parar um pouco para aliviar a dor – claudicação intermitente). 

Diabéticos devem fazer controle com estes especialistas, prevenindo complicações circulatórias 

que possam levar a amputações de membros. O Cirurgião Vascular realiza também cirurgias de 

amputação de membros, cuja origem é deficiência grave de circulação em membros inferiores 

principalmente, e mais raramente em membros superiores.  

CIRURGIÃO PLÁSTICO – especialista em cirurgias de reconstituição de tecidos, de cicatrizes, 

para melhorar estética / cosmese e função articular, por exemplo, em queimaduras graves, bem 

como para rugas, mamas, abdômen, face. É muito importante a atuação do Cirurgião Plástico, 

para melhorar uma cicatriz irregular em coto de amputação, ou no próprio formato do coto, ou 

para retirar excesso de tecidos moles em cotos transfemorais, que possam estar dificultando a 

adaptação de uma prótese.  



DERMATOLOGISTA  –  especialista no tratamento das doenças de pele. Não é tão raro ocorrer 

lesões de pele em cotos de amputação, quer seja de natureza traumática ou alérgica, algumas 

denominadas Dermatite de Contato, que podem ter como causa, um produto protético usado, 

como por exemplo: meias ou liners de silicone, faixas elásticas, o próprio material do encaixe 

(soquete) da prótese, que é um tipo de resina. Nos casos compatíveis com alergia a produtos, a 

primeira providência deve ser a suspensão do uso da prótese (do produto), em seguida procurar 

o seu Médico Fisiatra, e / ou Dermatologista se a lesão de pele não melhorar significativamente 

após 3 a 5 dias sem o uso do produto. Poderá ser necessário trocar o produto. Outras alterações 

que necessitam da avaliação e conduta do Dermatologista, são as micoses e lesões verrucosas 

que se apresentam na porção distal coto, que quanto mais cedo forem tratadas, melhor.       

ENDOCRINOLOGISTA – especialista no tratamento e controle do Diabetes, Obesidade e 

alterações hormonais. Sendo ou não amputado e havendo familiares diabéticos, faça avaliação 

periódica com o especialista. Pessoas com amputação e Diabetes, devem fazer controle regular 

com Endocrinologista, no mínimo 2 vezes por ano, quando bem controlado. É o médico indicado 

e qualificado também para o tratamento da obesidade, que tantas vezes prejudica o melhor 

resultado nos programas de Reabilitação.  

FISIATRA – especialista em Medicina Física e Reabilitação, médico conhecido como Clínico das 

Pessoas com Deficiência (PcD), que avalia e trata pessoas com enfermidades incapacitantes 

principalmente, com seqüelas de doenças e acidentes de qualquer natureza e causadoras de 

incapacidades, entre elas as amputações em membros. Tem formação especializada voltada 

para a Reabilitação geral, busca sempre a melhora da independência funcional / autonomia / 

inclusão / valoriza o potencial laborativo residual físico, sensorial e mental. O Fisiatra tem forte 

tendência em considerar o trabalho, a terapia mais eficiente sob o olhar holístico focado em 

incapacidades ou deficiências, portanto compreende bem os diversos caminhos da Reabilitação 

Profissional. Considerando sua formação / especialização, é o profissional médico de escolha, 

para dar toda a assistência à pessoa com amputação, após liberação do cirurgião, e para 

desenvolver o programa de Reabilitação juntamente com a Equipe Multidisciplinar de 

Reabilitação.   

FONIATRA – médico especialista no tratamento dos distúrbios da linguagem, comunicação 

geral, escrita / voz / fala / articulação das palavras (disartria) / ausência da fala (afasia) / 

mastigação / deglutição / respiração. Emprega os recursos clínicos e auxiliares (exames 

complementares), para emitir diagnósticos e definir e executar tratamentos.  



GERIATRA – médico especialista conhecido como Clínico da Pessoa Idosa, que deve ser 

procurado e consultado até mesmo antes dos 60 anos de idade, para que permita ao Geriatra, 

precocemente tomar medidas preventivas para que a pessoa tenha seu envelhecimento “mais 

saudável”, como se costuma dizer. Na abordagem geriátrica atual, percebe-se ter cada vez mais 

um conteúdo de Reabilitação eficiente para pessoas idosas, inclusive no que se refere à 

Reabilitação de amputados. Quase todas as especialidades médicas sabem tratar enfermidades 

que acometem pessoas idosas, porém vemos o Geriatra, como o médico que  melhor “vê” e 

trata a pessoa idosa.  

MÉDICO DO TRABALHO – especialista indispensável na condução do caso, no momento do 

retorno ou reinserção ao trabalho dentro da empresa de vínculo, pelo grau de conhecimento da 

legislação trabalhista, normas técnicas, conhecimento dos postos de trabalho do local, e 

potencial laborativo residual. Na Equipe de Reabilitação, tem muito que oferecer ao paciente 

(reabilitando), ao incapacitado ativo / empregado na empresa, e aos membros da Equipe. O 

Médico do Trabalho deve ter relação estreita com o INSS, mais especificamente com o Médico 

Perito do INSS, e com o Médico Assistente do caso; se os 3 profissionais tiverem um bom 

entrosamento e aprenderem a falar a “mesma língua” seguramente haverá resultados positivos 

em toda a dimensão da Reabilitação.  

MÉDICO PERITO (DO INSS OU DE OUTRA INSTITUIÇÃO) – aprenda, compreenda e saiba 

que este médico, é um profissional concursado e empregado pelo INSS (ou por outra 

Instituição Pública Estadual, Municipal ou Privada), habilitado e qualificado para exercer o ato 

de Periciar pessoas, para os diversos fins especificados pelo órgão ao qual é vinculado. No 

INSS, o Médico Perito não é

 

o seu médico Assistente, não é

 

o Médico do Trabalho da empresa 

onde você trabalha, portanto, considerando a legislação em vigor e normas regulamentadoras, e 

orientações internas, não compete a ele emitir diagnósticos, solicitar exames, sugerir ou alterar 

tratamentos, indicar cirurgias, exceto

 

em raros casos específicos e de natureza pericial 

pertinente, que sinalize para “exceção”. Compete ao Médico Perito do INSS avaliar o segurado, 

ouvindo-o, examinando-o fisicamente, vendo e lendo a parte documental apresentada (sumários 

de alta hospitalar, relatório do Médico Assistente e / ou do Médico do Trabalho, exames 

complementares como RX, Exames laboratoriais - sangue - urina, Tomografia Computadorizada, 

Ressonância Magnética, Ecocardiografia, Eletroneuromiografia, Ultra-sonografia, outros). Ao 

final compete ao Perito, constatar (ou não) a incapacidade temporária (ou definitiva) para o 

trabalho na profissão / função exercida. Deste conjunto de atos / procedimentos, é elaborada a 

conclusão da Perícia. Precisa deixar claro, que estou me referindo a um tipo de Perícia do 



INSS, há vários outros tipos de Perícias que são executadas pelos Peritos do INSS, e que não 

comentamos por não ser o foco principal deste Guia.       

NEUROLOGISTA – especialista em doenças de causa neurológica, que acometem o Sistema 

Nervoso Central (cérebro, cerebelo, medula espinhal) e Sistema Nervoso Periférico (nervos 

oriundos das raízes nervosas vindas da medula espinhal, que vão inervar nossos tecidos, 

músculos, pele, por toda a periferia do nosso corpo). Diabetes é uma enfermidade que com o 

passar dos anos, pode desencadear sintomas de uma doença denominada Polineuropatia 

Periférica Diabética que diminui a sensibilidade tátil e dolorosa em regiões do corpo, inclusive nos 

membros superiores e inferiores, motivo pelo qual os pacientes queixam dormências / 

formigamentos e diminuição dos fenômenos dolorosos, por exemplo, nos braços, mãos, pernas, 

pés. Pessoas diabéticas e com amputações podem necessitar do especialista para tratamento da 

Polineuropatia, principalmente nos casos mais graves.   

NUTRÓLOGO – é o médico especialista em Clínica Médica, e nos aspectos normais e 

patológicos (anormais) relacionados à nutrição / alimentação. Portanto é mais um profissional 

médico capacitado para tratamento de obesos, e distúrbios causados por má alimentação ou de 

natureza nutricional em geral.   

OFTALMOLOGISTA – parece estranha a citação deste médico especialista nos problemas da 

visão, nesta apresentação, mas não é. Diabéticos, por exemplo, podem apresentar o que é 

denominado, Retinopatia diabética, que é uma doença que pode evoluir para cegueira, se não 

cuidada precocemente. Portanto, o Oftalmologista é médico a ser consultado regularmente por 

amputados diabéticos ou portadores de Glaucoma, visando tratamento e prevenir cegueira, o 

que é compreensível a preocupação, se considerarmos as incapacidades em uma única pessoa 

(amputação + cegueira).     

ONCOLOGISTA – especialista no tratamento de tumores (benigno ou maligno / câncer), deve 

ser consultado sempre que haja suspeita da doença. Os tumores em membro superior ou 

inferior, têm maior incidência em pessoas jovens, que quando necessário são submetidas às 

cirurgias de amputação por esses especialistas. Pessoas com amputação de causa tumoral 

devem manter controle rigoroso e regular com seu (sua) Oncologista, até concluir o tratamento. 

Você não precisa esperar pelo fim do tratamento Oncológico, que às vezes demora, para 

procurar um Serviço de Reabilitação e até ser protetizado; tão logo você esteja em condições 

clínicas satisfatórias, deve procurar serviço de Reabilitação e providenciar a protetização, se 

houver a indicação.  



 
ORTOPEDISTA – é o especialista do aparelho locomotor (ossos, articulações, músculos, 

ligamentos, tendões), é o médico cirurgião que realiza a grande parte das cirurgias de 

amputação de membros, a maioria de natureza traumática conseqüentes a graves acidentes. No 

percurso pós-amputação, várias intercorrências Ortopédicas podem acontecer, sendo 

necessário nova  intervenção e retorno ao especialista.    

PSIQUIATRA – deve ser procurado, sempre que o estado emocional esteja alterado (antes ou 

depois da amputação), prejudicando sua reabilitação, por não conseguir aceitar a realidade dos 

fatos, por apresentar sinais e sintomas compatíveis com Depressão.   

OUTROS MÉDICOS ESPECIALISTAS: possivelmente pessoas com amputação em membros, 

poderão necessitar de outros especialistas, por exemplo, EM CLÍNICAS DE DOR / 

ESPECIALISTA EM DOR, que usualmente têm como especialidade original, a Neurocirurgia, ou 

Anestesia, ou Ortopedia, ou Fisiatria. Casos de amputações devem ser encaminhados para 

Clínicas de Dor, quando existe dor constante e de forte intensidade, que não apresentou 

melhora pelos métodos convencionais para tratamento de dor (repouso / analgésicos / 

antiinflamatórios / fisioterapia / acupuntura / infiltrações / bloqueios...). O diagnóstico de “Dor 

Fantasma” (verdadeira), seria uma das indicações para o encaminhamento.   

   

O quê fazem, e quais são os profissionais da Equipe de Reabilitação?   

RESP.: fazem com que você evolua no seu processo de reabilitação desde o período anterior à 

amputação (em casos de amputações programadas) até o encerramento, quando você receberá 

alta, reabilitado, com ou sem prótese, com inclusão social, independente para suas atividades de 

vida diária, inclusive ao trabalho. Graças ao trabalho temporário de cada um dos membros da 

equipe, você chega ao final com êxito, pronto e preparado para a vida normal novamente, 

mesmo que possa haver algumas limitações físicas. Todos vão mostrar suas experiências e 

conhecimentos através de procedimentos e técnicas, empregadas sobre você, e seu potencial / 

capacidade residual, o que significa dizer “esqueça a palavra incapacidade, assuma a palavra 

potencialidade”.  

Listagem em ordem alfabética.    

ASSISTENTE SOCIAL – profissional de nível superior que atua em órgãos, empresas ou 

instituições públicas ou privadas, que tem o melhor perfil para orientá-lo (a) e ajudá-lo (a) na 

solução de problemas ou situações de natureza social, acessibilidade, bem como readaptação 

ou reabilitação profissional, promover o convívio social e trabalhista, principalmente após ter 



concluído a reabilitação física e estar bem reabilitado / protetizado. Não esqueça que trabalho

 
de qualquer natureza, é remédio para “tratamento” das “incapacidades”.    

ENFERMEIRO – profissional de nível superior que antes, durante e após a amputação, cuidará 

da pessoa e não só do seu coto. Referente ao coto ele orienta no posicionamento, realiza 

curativos, enfaixamentos, higiene do coto e outros cuidados imediatos necessários. Enfermeiro 

de Reabilitação é profissional raro no Brasil, que tem vantagem de conhecimento dos 

procedimentos de Reabilitação, para um cuidado maior, não só com as pessoas com 

amputações, como com as Pessoas com Deficiência em geral, grandes incapacitados como 

tetraplégico, paraplégicos, hemiplégicos.   

FISIOTERAPEUTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL – são profissionais de nível superior que 

permanecerão com você provavelmente durante longo período, quase que diariamente, até que 

encerre sua reabilitação física, com ou sem prótese. Desenvolverão em você, melhora de suas 

potencialidades, treinando-o para que volte a desempenhar o mais próximo possível da 

normalidade todas as atividades de vida diária. Realizam seu treinamento com prótese (membro 

artificial), para que você consiga andar sozinho, ou fazer atividades com os braços. O 

Fisioterapeuta atua mais com amputados de membros inferiores, enquanto o Terapeuta 

Ocupacional mais com os de membros superiores (braços).  

FONOAUDIÓLOGO – profissional de nível superior que estuda e promove treinamentos / 

tratamentos nos distúrbios da linguagem em geral, da comunicação humana inclusive aos 

deficientes auditivos, das funções motoras da voz e fala, mastigação, deglutição e respiração.  

MUSICISTA – profissional de nível superior ou não, que ensina música e que se encaixa muito 

bem na Equipe de Reabilitação, principalmente quando junto ao profissional de dança 

(DANÇARINO). A música, o aprendizado para tocar instrumentos, sempre teve, tem e terá o seu 

lugar reservado no processo de Reabilitação em geral, mas infelizmente é pouco valorizada no 

contexto terapêutico em nosso país, embora saibamos dos benefícios do procedimento. Os 

Serviços de Reabilitação que possuem este recurso são privilegiados, e seus usuários mais 

beneficiados.     

NUTRICIONISTA – profissional de nível superior que  atua nas áreas de conhecimento da 

alimentação e nutrição, como segurança alimentar, atenção e elaboração dietética, com 

capacidade para proporcionar melhor saúde às pessoas através de critérios técnicos / científicos 



com base nos 2 fatores, alimentação e nutrição. Pertinente ao tema (amputados), é profissional 

de significativa importância aos Diabéticos e Obesos, mas não apenas a esses.   

ORIENTADOR PROFISSIONAL – profissional de nível superior que na prática vai ajudar e 

prepará-lo no processo de Readaptação ou Reabilitação Profissional, quer seja em empresas 

privadas ou em Instituições públicas. Lembramos que a Previdência Social (INSS) tem um 

programa de Reabilitação Profissional que desde 2001 é denominado REABILITA, e que realiza 

programas aos que não podem mais exercer a mesma profissão, ou podem com adaptações, 

mas que possuem potencial para trabalhar em outras atividades, apesar da incapacidade parcial 

existente.  

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – profissional de nível superior apto para preparar 

melhor fisicamente aos interessados na prática de esportes compatíveis com sua limitação. Veja 

o êxito das Paraolimpíadas de Pequim (Olimpíadas das Pessoas com Deficiência) onde o Brasil 

se destacou ganhando medalhas em várias modalidades. Alguns Serviços de Reabilitação 

(poucos no Brasil) têm este profissional, atuando efetivamente na Equipe de Reabilitação, no 

momento em que a Pessoa com Deficiência tem potencial para realizar atividades físicas mais 

dinâmicas ou intensas, sem risco.  

PROTESISTA (PROTÉTICO) / ORTESISTA / SAPATEIRO  –  profissionais de nível médio, não 

há obrigatoriedade para que tenham nível superior. Protesista é o profissional que confecciona 

próteses; Ortesista o que confecciona órteses (aparelhos ortopédicos tipo coletes, cintas, 

tutores, outros); Sapateiro aqui citado, se refere ao que trabalha em Oficina Ortopédica, e 

confecciona calçados (sapatos / botas / sandálias) especiais. Ao procurar Oficina Ortopédica 

para providenciar confecção da prótese, procure saber sobre a qualificação técnica do 

protesista, se tem cursos de habilitação / qualificação para confeccionar / montar todos os tipos 

de próteses. Veja também se a Oficina Ortopédica está bem preparada, se possui aparelhagem 

adequada para confeccionar próteses, peça orientação do seu médico ou de outros amputados 

que por acaso você conheça. Verifique se a Oficina está legalizada para o seu funcionamento 

junto ao Ministério da Saúde, procure informações na ABOTEC, a Associação que congrega as 

Oficinas Ortopédicas do Brasil.  

PSICÓLOGO – profissional de nível superior que vai ajudar na conscientização dos fatos, na 

convivência com a realidade, na aceitação do seu corpo “modificado”, para reforço de sua auto-

estima, e para que você perceba principalmente suas potencialidades e prepare-se para 



reabilitação plena, e não somente a física. Nas amputações programadas que você fica sabendo 

alguns dias antes do ato cirúrgico, é importante um atendimento psicológico neste momento.  

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO – profissional de nível secundário / médio (mas 

não é proibido que algum profissional de nível superior qualifique-se para exercer a função), com 

importante atuação nas empresas, promovendo segurança aos trabalhadores da mesma, em 

todas suas áreas de atuação, em todos os postos de trabalho. Importante o papel deste 

profissional, quando na empresa há reabilitandos do INSS em programa de Readaptação ou 

Reabilitação Profissional.  

  

  Quais as principais causas de amputações? 

RESP. :   

1. Vascular ou Circulatória (comprometimentos de circulação sanguínea em veias, artérias ou 

em vasos linfáticos nos membros, mais nos membros inferiores, em maior número nos 

Diabéticos e portadores de  Tromboangeíte Obliterante). Esta é a maior incidência de causas de 

amputações em todo o mundo, superando inclusive as causas traumáticas.  

2. Traumática

 

(acidentes de qualquer natureza, automobilísticos, elétricos, soterramentos, 

queimaduras elétricas, projéteis de armas de fogo, outras).  

3.  Tumoral

  

(tumores ósseos ou em tecidos moles, de natureza maligna – câncer).    

4. Inflamatória / Infecciosa

 

(de qualquer natureza) tipo hanseníase (doença de Hansen, ou 

Lepra) osteomielite pós-fraturas, picada por animais peçonhentos (cobra), pós queimaduras 

graves em tecidos causadas pelo frio ou calor (fogo).  

5.  Congênita (criança nasce com membro deformado ou ausente).   

 

Como o Diabetes Mellitus pode levar a uma amputação, e o quê pode ser feito para 

prevenir?    

RESP.: é verdade, Diabéticos podem apresentar complicações de natureza circulatória nos 

membros, que evoluem para amputação parcial ou total do membro. A forma de prevenir, na 

realidade são medidas responsáveis a serem adotadas, como o uso regular da medicação 

prescrita pelos seus médicos, mudanças de hábitos de vida, alimentação saudável, atividade 



física regular e moderada, evitar / controlar obesidade, evitar tabagismo e alcoolismo, e 

principalmente consultar regularmente com seus médicos especialistas (endocrinologista, 

angiologista / cirurgião vascular, oftalmologista, e outros que sejam necessários). Diabético ou 

não, sua preocupação deve ser primeiramente com a PREVENÇÃO.  

 
Tem sentido fazer fisioterapia antes da amputação?   

RESP.: sim, tratando-se de Amputação Programada (Eletiva), e desde que o seu médico 

assistente indique a necessidade e especifique o procedimento a ser realizado. A indicação tem 

procedência, certamente feita porque há benefícios, um deles para que você esteja mais bem 

condicionado clínica e fisicamente para submeter-se à cirurgia. Assim você conseguirá melhor 

capacidade respiratória, maior dinâmica corporal, melhor força muscular, melhor equilíbrio, 

diminuição da dor no membro comprometido, e o fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, além 

de realizarem os procedimentos adequados, também lhe darão informações que serão úteis 

para o período pós-operatório imediato, como por exemplo, posicionar o coto corretamente para 

evitar deformidades na articulação mais próxima do nível da amputação, e outras condutas.     

 

Como escolher o melhor nível de amputação, visando uma boa protetização?       

RESP.: cabe ao seu médico cirurgião definir o nível em que o membro poderá ser amputado, 

considerando o nível do local do membro com boa circulação; nível do local onde pele e demais 

tecidos do membro apresentem boa qualidade anatômica, para que possam ser utilizados como 

retalhos para fechamento da cicatriz; e por último priorizando os dois itens anteriores, realizar a 

amputação, procurando manter um coto funcional, onde possa ser adaptada uma boa prótese. O 

conceito de que quanto maior o coto de amputação melhor será, é errado do ponto de 

vista da Reabilitação e da Protetização. Às vezes em determinados casos, é preferível um 

coto um pouco mais curto, do que um coto muito longo que impeça adaptar a prótese ideal. Isso 

costuma acontecer, por exemplo, em amputações no pé ou na perna. Caso o cirurgião não 

conheça profundamente os diversos tipos de próteses e seus componentes, é aconselhável que 

procure ouvir antes da amputação, as sugestões do médico Fisiatra ou do protesista (protético). 

É portanto uma decisão técnica, anatômica, fisiopatológica, e funcional do cirurgião (cirurgião 

vascular ou ortopedista ou oncologista).   



    
“Há 60 dias fui amputado, após acidente automobilístico e esmagamento do meu 

braço direito”. Até hoje não estou bem “sexualmente”. É verdade que posso ficar 

impotente ou com alguma disfunção sexual?  

RESP.: não, não é verdade. A explicação está atrelada à incapacidade ou deficiência, e nada 

tem a ver diretamente com amputação propriamente dita. Qualquer pessoa, vítima de doença ou 

acidente grave, que deixe uma incapacidade / deficiência física, claramente perceptível, visível e 

palpável como a sua, apresenta inicialmente, mais especificamente nos primeiros 2 meses, 

uma sensação de “menos valia”, de “pessoa incompleta”, incapaz praticamente de tudo, 

pensamentos obscuros ou negativos quanto ao seu futuro, medos, vergonha, inseguranças, 

imaginação de que todos em sua volta assim pensam, inclusive seus familiares mais próximos e 

parceiros (as). Falta-lhe coragem, vontade, ânimo, dinamismo, interesse, libido, e 

involuntariamente neste período inicial, “evita” o sexo, acha que o seu “novo corpo” não será 

bem visto pelo (a) parceiro (a). Esta “tempestade de instabilidade emocional negativista” até 

certo ponto é um fenômeno considerado como normal, é temporária, e não caracteriza 

impotência ou disfunção sexual. É importante “não regar” diariamente as percepções ou 

sentimentos negativos, reaja ou busque ajuda, acredite em você, no seu potencial, e no 

“remédio” mais eficiente da natureza, o tempo.      

 

O que é coto e o que é prótese?  

RESP.: COTO é o que restou do membro que foi amputado. O coto pode ser curto, médio ou 

longo. PRÓTESE é um aparelho Ortopédico, o “membro artificial” que será adaptado sobre o 

coto; vai substituir o membro natural ou parte dele que foi amputado. Popularmente, prótese é 

conhecida como “braço ou perna mecânica”.  

 

O que é maturação do coto?  

RESP.: é o processo pelo qual o coto passa, até chegar ao ponto de estabilização do seu 

diâmetro e forma. As medidas são feitas com fita métrica, de 7 em 7 dias, sempre na região 

superior, média e inferior do coto. Encontrando 2 ou 3 tomadas de medidas idênticas em 2 ou 3 

semanas, podemos (teoricamente) considerar o coto maturado (maduro ou estabilizado). A 

maturação de um coto depende da causa da amputação, da idade do paciente, do tônus 

muscular, do tempo em que inicia os cuidados após a amputação, do empenho e colaboração 

do paciente e / ou dos familiares. O enfaixamento com faixa elástica pode ajudar a acelerar a 

maturação do coto, reduzindo o diâmetro do coto. É possível que algumas pessoas não tolerem 



o uso da faixa elástica, ou desenvolvam alergia, isso ocorrendo, deve suspender o uso e 

consulte seu médico.   

 
Só posso fazer minha prótese quando o meu coto estiver completamente maturado?  

RESP.: não! A prótese pode ser confeccionada mesmo com um coto ainda edemaciado, ainda 

não bem maturado, mas bem cicatrizado (a ferida operatória precisa estar bem fechada, bem 

cicatrizada). Neste caso, é obrigatório que se diga ao amputado que sua prótese pode ser 

confeccionada, porém quando seu coto “murchar” (reduzir o diâmetro) um pouco mais, perderá 

o encaixe (soquete) da prótese e terá que confeccionar outro encaixe (soquete). Este 

procedimento é normal acontecer, e por este motivo sempre aconselhamos que este primeiro 

encaixe (soquete) seja confeccionado com material mais simples, o que costumamos denominar 

com “encaixe (ou soquete) provisório” e que inclusive tem um menor custo.   
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Fig. 6 - Amputação transtibial D, coto médio / nível T2, dos artelhos (dedos) do pé E. Causa 

vascular. O coto ainda não se encontra completamente “maturado” (maduro), como se costuma 

dizer, ainda está um pouco edemaciado, volumoso no seu diâmetro, e com formato cilíndrico.  

Fig. 7 - Desarticulação do joelho D, trata-se de coto longo / nível FT, “maturado”. Causa 

traumática. Nas amputações tipo Desarticulação de Joelho, a extremidade distal do coto, 

permanece um pouco volumosa, devido a extremidade distal do fêmur, os seus côndilos, serem 

mais proeminentes. Por este motivo o coto tem um formato mais voltado para o cilíndrico e não 

afunilado.    

Fig. 8 - Amputação transfemoral bilateral, cotos curtos / níveis F1, “maturados”. Causa 

vascular, paciente idoso e diabético há mais de 12 anos antes da amputação. O conjunto das 

variáveis deste paciente faz com que seja caso mais demorado do ponto de vista de reabilitação 

e protetização: amputação bilateral em membros inferiores e acima dos joelhos  +  cotos curtos 

com aspecto “globoso”  +  69 anos  +  sobre-peso (um pouco obeso) + diabético + flacidez 

muscular e sedentarismo + dificuldade para aceitar sua incapacidade / deficiência.  

Fig. 9 - Criança nasceu com deformidade no membro inferior E (fêmur rudimentar, ausência da 

fíbula, pé deformado), necessitou cirurgia de para elaborar coto que permitisse a protetização. 

Anatomicamente, este é um coto transtibial, mas funcionalmente é um coto transfemoral. 

Criança muito colaborativa, pais muito conscientes, atenciosos e carinhosos com a criança, 



família de pessoas simples, mas bem estruturada, tudo facilitou para o êxito da cirurgia, da 

reabilitação, da protetização.   

Fig. 10 - Amputação transfemoral D, adulto jovem, coto médio / nível F2, “maduro”, formato 

afunilado. Causa traumática. Caso com todas as variáveis favoráveis para Reabilitação e 

Protetização.  
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