GUIA DO AMPUTADO
Dúvidas comuns e dicas
para uma vida saudável

AMPUTAÇÃO
A amputação é geralmente temida por todos, pois traz a imagem
de mutilação, incapacidade, impossibilidade de trabalhar e exercer
suas atividades do dia a dia.

Devemos considerá-la como o

princípio de uma nova fase, pois, se de um lado houve a perda de
um membro e a alteração da imagem corporal, do outro se
eliminou o perigo da perda da vida, ou deu alívio a sofrimentos
intoleráveis. Portanto, não se deve lamentar o que foi perdido:
deve-se dar a devida importância ao que restou. É fundamental que
se ofereça aos pacientes

e

familiares

as

orientações

e

informações necessárias para a reabilitação do amputado.

PRINCIPAIS CAUSAS DE AMPUTAÇÃO
1. Vasculares: problemas de circulação sanguínea nos membros
inferiores relacionados principalmente ao diabetes e ao tabagismo.
2. Traumáticas: acidentes de trânsito, de trabalho, ferimentos por armas
de fogo, queimaduras, entre outros.
3. Neoplasias: tumores de natureza maligna – câncer.
4. Infecciosas: contaminações bacterianas, osteomielite, etc.
5. Congênitas: a criança nasce com má formações
(em um membro ou sem parte óssea de um membro).

REABILITAÇÃO

Recomeçando após a amputação

Geralmente a pessoa que sofre a
amputação, bem como os seus
familiares vivenciam uma etapa de
luto, ansiedade e dúvidas sobre o
futuro.

A perspectiva de usar uma
prótese define uma nova etapa
em busca da sua reabilitação e
autonomia.

DESSENSIBILIZAÇÃO
Após a cicatrização do coto, deve-se iniciar
atividades para dessensibilizar o coto, aplicandose diferentes estímulos sensitivos, auxiliando
no
controle
da
sensação fantasma
(sensação de que ainda possui o membro
a
ajuda
destes
amputado). Com
exercícios, seu coto de amputação consegue
tolerar o contato do encaixe da prótese.
São listados a seguir alguns materiais que você
pode usar para dessensibilizar seu coto. Todos
estes materiais devem ser colocados em sua
pele
bem
suavemente,
aumentando
lentamente a frequência e a duração dos
movimentos (sempre dentro de sua tolerância).
EXERCÍCIOS DIÁRIOS
MATERIAL/MÉTODO
CUBO DE GELO

AÇÃO
Friccione por alguns segundos um cubo de gelo sobre a
extremidade de seu coto.

TOALHA

Pressione a toalha e friccione-a sobre o coto.

TOQUE

Dê pequenos toques sobre a ponta do coto.

MASSAGEM
ESCOVA DE DENTES

Comece na parte inferior do coto e massageie até a sua
porção mais alta.
Mova a escova através da superfície de sua pele.

PRÉ PROTETIZAÇÃO
Um pós operatório bem feito pode abreviar em muito a
recuperação e reabilitação do paciente, evitando com
isso, o aparecimento de contraturas musculares
indesejáveis, dificilmente corrigíveis.
A posição dos pacientes no leito após a cirurgia é de
grande importância para evitar estas contraturas. Os
pacientes amputados de membro inferior devem estar
deitados sobre colchões duros e firmes, não usando
travesseiros sob o coto.
Com este procedimento evita-se o aparecimento de
contraturas em flexão, facilitando a colocação da
prótese.
São parte importante da pré-protetização os seguintes
passos:

amento
USO DE MALHAS ELÁSTICAS(LINERS)
PREVENÇÃO DE CONTRATURAS

ENFAIXAMENTO COMPRESSIVO
O enfaixamento compressivo tem como finalidades:
• Reduzir o edema do coto e evitar seu aumento.
• Modelar e preparar o coto para facilitar sua
adaptação na futura prótese.
Orienta-se
realizar
o
enfaixamento
com
faixas elásticas adequadas, sendo a primeira
vez
sob orientação
de
um
profissional
especializado, que ensinará a forma correta ao
paciente e a um acompanhante.
Recomendações
• O coto deve estar totalmente cicatrizado.
• Em nenhum caso o enfaixamento deve permanecer
mais do que 12 horas numa mesma posição.
• Em caso de formigamento, deve-se retirar o
enfaixamento e refazê-lo com menos pressão.
• O enfaixamento deve ser trocado, no mínimo, 3
vezes por dia, com intervalo de 15 minutos para
massagear o coto com as próprias mãos.
• Recomenda-se continuar enfaixando o coto até a
colocação da prótese definitiva, e depois colocar
somente à noite ou quando não for usar a prótese.
CUIDADO!
Se sentir formigamento ou pontos de grande pressão, a faixa pode estar muito apertada.
Retire a faixa e refaça o enfaixamento. Se sentir coceira ou observar pontos avermelhados
no coto,observe se faixa está limpa ou coloque por baixo uma meia fina ou malha de algodão.

ENFAIXANDO AMPUTAÇÕES ABAIXO DO JOELHO

1. Inicie o enfaixamento no joelho e desça em
diagonal com pressão maior distal aliviando
para proximal.
2. Suba em diagonais com pressão distal, aliviando
para proximal.
3. Prenda a faixa no joelho sem exercer pressão.
4. Não volte sempre à ponta do coto. Vá
construindo diagonais e aliviando a pressão.
5. O enfaixamento deve terminar próximo à
articulação acima da amputação, com pressão menor
nesta área.
6. Prenda bem a faixa elástica, sem garrotear o
joelho.
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1. Comece colocando o final do rolo de
atadura de 10 cm de largura na parte
superior da coxa e envolva-o no coto
em direção à parte de trás.
2. Leve o rolo através das pernas e sobre
o final da parte da frente da coxa.
3. Leve o rolo de atadura em torno do
coto diagonalmente voltado para
cima. .
4. Leve o rolo por trás da parte superior
do coto.
5. Continue envolvendo o coto
sobrepondo a atadura, até que todo o
coto seja coberto.
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Se sentir formigamento ou pontos de grande pressão, a faixa
pode estar muito apertada. Retire a faixa e refaça o enfaixamento.
Se sentir coceira ou observar pontos avermelhados no coto,
observe se a faixa está limpa ou coloque por baixo uma meia fina
ou malha de algodão.

USO DE MALHAS ELÁSTICAS (LINERS)
Os liners são malhas elásticas confeccionadas
com material específico para a compressão dos
cotos e podem substituir o uso do enfaixamento.
Possuem fácil aplicação e higienização, além de
uma alta durabilidade.
Esta é uma novidade em relação à conexão/
suspensão do paciente com as próteses. Com o
uso do liner é possível garantir um melhor contato/
fixação da prótese. Os principais benefícios do uso
da meia de silicone (liner) são:
Proteção: Os liners possuem um desenho
específico para um funcionamento similar às meias
de compressão, que proporciona uma melhora da
circulação sanguínea simultaneamente ao controle
e redução de edemas. Além disso, protegem a pele
e o tecido cicatricial recém formado, moldando o
coto para um melhor encaixe na prótese.
Conforto: Feito de silicone de várias densidades, o
Liner também traz como benefício amortecimento
para protuberâncias ósseas e áreas sensíveis.
Suspensão: Os liners oferecem diferentes tipos
de suspensão/conexão do usuário com a prótese.

PREVENÇÃO DE CONTRATURAS
Contraturas são contrações persistentes e involuntárias
dos músculos. O surgimento de contraturas pode causar
encurtamentos musculares e está diretamente relacionado às
más posturas nos pós operatórios.
Pessoas que sofreram amputações comumente
apresentam encurtamentos musculares devido às contraturas.
É necessário observar os seguintes fatos sobre as contraturas:
•
•
•

Principal acometimento em pacientes amputados.
Geram grande dificuldades no início do processo da colocação
das próteses.
Exigem do paciente e de seu acompanhante cuidados
redobrados, principalmente na fase inicial de recuperação,
logo após a amputação.

EXERCÍCIOS PARA PREPARAR O COTO
Os exercícios para fortalecer e dar elasticidade são
continuidade do tratamento pré-protetização. Sua
correta realização nas primeiras semanas permite
evitar as retrações musculares, as aderências
cicatriciais e a diminuição da mobilidade articular.
Devem ser previamente orientados por um
profissional especializado.
Um coto bem tonificado permite um bom uso da
prótese e, portanto, uma melhora considerável da
marcha.
De todas as maneiras, a melhor forma de
potencializar os músculos do coto é iniciar o uso da
prótese provisória tão logo esteja cicatrizada. Em
geral, quanto mais cedo se inicia a protetização,
melhor adaptação para o amputado.

Podem ser feitos dois tipos de exercícios para preparar o
coto:
exercícios de alongamento
exercícios de fortalecimento

EXERCÍCIOS DE ALONGAMENTO
AMPUTAÇÃO ACIMA DO jOELHO

Mobilidade em Flexão
•

Tracionar a parte posterior da coxa em direção
ao quadril. Realizar 10 repetições

Mobilidade em Extensão
•

Deitado de barriga para cima, flexionar o
outro lado. Esta flexão provoca um movimento
posterior da pelve e um alongamento da
articulação do quadril.

AMPUTAÇÃO ABAIXO DO JOELHO

Mobilidade em Extensão
•
•

Com ajuda de um acompanhante, deve-se
realizar uma extensão completa do joelho.
Em alguns casos, o ombro deve ser utilizado
para auxiliar na potencialização da ação.

EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO

Extensão do Joelho
•

Realizar movimento repetitivo de extensão
completa do joelho, 3 a 4 vezes por dia com
duração de 5 a 10 minutos cada.

Extensão do Quadril
•

Realizar movimento repetitivo de extensão
completa do quadril, de 3 a 4 vezes por dia, com
duração de 5 a 10 minutos cada.

Flexão do Joelho
•

Realizar movimento repetitivo de flexão do
joelho, 3 a 4 vezes por dia com duração de 5 a
10 minutos cada.

Extensão do Quadril
•

Realizar movimento repetitivo de extensão
completa do quadril, 3 a 4 vezes por dia com
duração de 5 a 10 minutos cada.

Adução do Quadril
•

Realizar movimento repetitivo de adução
máxima do quadril, 3 a 4 vezes por dia com
duração de 5 a 10 minutos cada.

MEDIDAS PREVENTIVAS P/ CONTRATURAS

Não deitar na cama com o
coto flexionado ou para fora
da mesma.

Não colocar almofadas
debaixo do coto.

Não colocar almofadas
debaixo do quadril.

Não sentar com
o coto flexionado.

Não colocar almofadas
entre as pernas.

Não dobrar as pernas
quando estiver deitado na
cama.

Não colocar o coto sobre
apoio das mãos nas muletas
ou bengalas.

Não colocar almofadas
debaixo da região lombar.

Não sentar com as pernas
cruzadas.

MASSAGEM PARA O COTO
Realizar massagem no próprio coto traz
benefícios como: relaxamento e melhora da
circulação do coto.
Podem ser realizados os seguintes métodos:

1. Percutir com as pontas
dos dedos, de forma
suave e continuada.

2. Acariciar e massagear
continuamente o coto
com as mãos.

3. Pressionar com ambas
as mãos o coto sempre
de forma ascendente.

CUIDADOS COM O COTO
1. Examine seu coto todos os dias
2. Utilize um espelho para visualizar a parte posterior do
coto.
3. Lave o coto todos os dias. Use água e sabão neutro.
4. Evite esfregar o coto exageradamente.
5. Fique atento a qualquer alteração no coto.
6. Faça leves massagens em seu coto todos os dias para
preservar a elasticidade da pele e para melhorar sua
coloração.
7. Se a pele do coto estiver muito seca, utilize um creme
hidratante não perfumado ou óleo de girassol antes de
dormir.
8. Cremes e óleos hidratantes podem ser utilizados à
noite antes de dormir.
9. Tomar banho de sol no coto de amputação,
preferencialmente no início da manhã ou final da tarde.
10. Trocar meias de algodão diariamente ou higienizar o
liner.

CONSULTE SEU MÉDICO EM CASO DE
APARECIMENTO DE FERIDAS NO COTO
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