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[Insert photo representative of the impairment]



O que você pode fazer com esses folhetos:
• Fornece apoio as suas visitas às famílias que têm um 

membro com amputação. 

• Fazer um inventário sobre as necessidades da pessoa

com amputação e de seus familiares. 

• Aprender sobre as implicações de uma pessoa com 

deficiência para a pessoa e sua família. 

• Usá-lo para fazer avaliações.

• Usá-lo para definer metas para uma pessoa com 

amputação. 

• Usá-lo como guia para discutir intervenções com a 

família. 

• Usá-lo para lhe ajudar a manter os registros de seus

clientes. 

• Usá-lo para apoiar o monitoramento do processo.

Índice:
Nota: Esses folhetos contêm informações sobre queimaduras. O 
conteúdo é organizado de acordo com os domínios da CIF. Esses
folhetos não substituem o conhecimento e habilidades de 
medicos e terapeutas. Nós o aconselhamos a primeiro buscar o 
conselho deles. 

A
m

p
u

ta
ç
ã

o
Ín

d
ic

e

Os objetivos dos folhetos são:
• Atender as necessidades de pessoas com deficiência e 

de seus familiares. 

• Aprimorar o conhecimento e habilidades dos 

activistas de campo na prestação de serviços básicos

(funcionais) de reabilitação para pessoas com 

deficiência e seus familiares. 

• Aumentar a participação na vida quotidiana, familiar 

e comunitária. 

• Melhorar a qualidade de vida de pessoas com 

deficiência e seus familiares. 

• Apoiar activistas de campo no processo de orientação

às famílias fornecendo-lhes recursos que podem ser 

guardados no telefone (offline) ou na bolsa.  

Informações sobre amputação

Introdução

Estructuras e funções fisiológicas 

Actividades & Participação

Factores pessoais

Factores ambientais

Ø Esses folhetos contêm informações sobre
como trabalhar com pessoas com 
amputação em áreas de poucos recursos. 

Ø Esses folhetos são feitos para o uso de 
activistas de campo. 

Ø Esses folhetos são baseados nas informações
do RehApp sobre amputação. 
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Introdução:
q Introdução à amputação
q Metas de reabilitação

Actividades & Participação: 
q Autocuidados
q Encaixe apropriado

q Caminhar

q Meios de auxílio para caminhar

q Transferências e meios funcionais
q Vida familiar e na comunidade

q Participação das crianças

q Actividades de trabalho e lazer

Estructuras e funções
fisiológicas:
q Estado do coto

q Inchaço

q Rigidez da articulação
q Enfraquecimento dos músculos

q Estado geral

q Dor
q Doenças

Factores ambientais:
q Apoio do cuidador
q Tecnologia protésica

q Modificações em casa

Factores pessoais:
q Sentimentos pessoais
q Estratégias de adaptação à mudança

q Fases de aceitação
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Introdução
Este capítulo foca-se principalmente nas pessoas com 
amputação de um membro inferior, acima ou abaixo
do joelho. Inclui informações sobre:
• Amputações unilaterais: remoção de um (ou

parte de um) membro.
• Amputações bilaterais: remoção (parcial) de dois

membros.  
A amputação é normalmente resultado de uma
doença (por ex., diabetes, tumores malignos, lepra) 
ou de um trauma (por ex., acidentes, minas 
antipessoal). 

As principais diferenças no apoio a pessoas com 
amputação de um membro inferior são as seguintes: 
• As pessoas com amputação bilateral têm menos

mobilidade e são normalmente mais
dependentes do que as pessoas com amputação
unilateral.

• As pessoas com amputação acima do joelho têm
mais dificuldades de mobilidade do que as 
pessoas com amputação abaixo do joelho.

Nota: podem existir diferenças individuais
dependendo da condição física da pessoa, da 
qualidade do coto e da qualidade da prótese.

As pessoas com amputação de um membro inferior 
conseguem muitas vezes voltar a caminhar com a 
utilização de uma prótese. 

A prótese é um dispositivo que substitui a parte
amputada do membro. As pessoas mais frágeis, 
mais velhas ou as pessoas com amputação
bilateral do membro inferior podem ter de 
continuar a utilizar uma cadeira de rodas. O 
primeiro passo fundamental para atingir a meta 
de reabilitação consiste em preparar a pessoa e o 
coto (membro residual) para a utilização de uma
prótese. 

Vários níveis de amputação do membro:

MEMBRO SUPERIOR

MEMBRO INFERIOR

DO/DESARTICULAÇÃO DO 
OMBRO

DC/DESARTICULAÇÃO DO 
COTOVELO

MP/MÃO PARCIAL 
(TRANSCARPAL)

QUARTO DIANTEIRO

AC/ ACIMA DO COTOVELO 
(TRANSUMERAL) 

AC/ ABAIXO DO COTOVELO 
(TRANSRADIAL) 

DESARTICULAÇÃO DE 
MÃO E PUNHO

HEMIPELVECTOMIA

AJ/ ACIMA DO JOELHO
(TRANSFEMORAL)

AJ/ ABAIXO DO JOELHO
(TRANSTIBIAL)

DQ/DESARTICULAÇÃO 
DO QUADRIL

DJ/DESARTICULAÇÃO DO 
JOELHO

DESARTICULAÇÃO DO 
TORNOZELO

PP/ PÉ PARCIAL 
(EX. CHOPART)



Metas de reabilitação
Os principais factores na definição de metas de reabilitação são:
• os receios, os desejos e as necessidades da pessoa; 
• o estado de saúde geral da pessoa;
• o estado do coto; e
• a atitude da pessoa.

Os jovens com amputação de um membro inferior estão normalmente mais desejosos de 
voltarem a adquirir o máximo de funcionalidade possível com a sua prótese. Desafiam-se a si
próprios definindo novas metas na reabilitação, no desporto, nas actividades de lazer e no 
trabalho. Para pessoas mais velhas ou mais frágeis, as metas de reabilitação são, geralmente, 
menos ambiciosas. No entanto, é muito importante que consigam mover-se de forma livre e 
independente e manter a rotina diária com a prótese é altamente recomendável para um bom
estado de saúde geral.

Potenciais metas de reabilitação
Incentive e ajude as pessoas com amputações dos membros inferiores a conseguirem a 
máxima mobilidade possível dentro das suas capacidades.
• Se possível, tente que caminhem com uma prótese sem outros meios de auxílio para 

caminhar.
• Se isso não for possível, estimule a mobilidade com meios de auxílio para caminhar. 
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Estructuras e funções
fisiológicas:

Informações e acções a tomar

ESPELHO

MEMBRO SADIO
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Estado do coto
Após a amputação, a pele do coto deve receber cuidados diários para prevenir infecções e preparar o 
membro para a colocação de uma prótese. 

Risco/problema
Um coto negligenciado com arranhões na pele pode resultar na infeção do coto. O tecido duro da 
cicatriz junto ao tecido (osso) subjacente pode provocar sangramento e dor. Estas situações afetam a 
utilização de uma prótese.

Acções a tomar
A pele do coto tem de ser mantida limpa e flexível através das seguintes medidas: higiene do coto e 
mandagem do coto. 

1) Higiene do coto
• Lavar diariamente o coto com água morna e sabão suave; enxaguar

abundantemente com água fria e deixar a pele secar completamente. 
Evitar óleos, cremes e imergir muito tempo na água.

• Utilizar meias para cotos sem rugas; lavar e enxaguar as meias todos os
dias.

• Inspecionar frequentemente o coto. No caso de arranhões ou
vermelhidão na pele, evitar pressão. Nota: a pessoa não deve
caminhar com uma prótese até as feridas estarem totalmente
cicatrizadas. 

• Evitar o posicionamento prolongado do coto na posição dobrada.
• Exercitar o coto diariamente dando especial atenção aos movimentos

de alongamento.
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2) Massagem do coto
• Se a pele e a cicatriz colarem

entre si: colocar os dedos na
pele acima do osso ou na cicatriz
curada e fazer movimentos
circulares para evitar ou reduzir
aderências da pele no tecido
subjacente. 

• No caso de pele hipersensível: 
tocar com as pontas dos dedos, 
massagear suavemente ou
esfregar com um tecido de 
rugosidade progressivamente
crescente na pele afetada. 

Inchaço
Após a amputação, o coto fica inchado (edema). 
Frequentemente, a pressão com um dedo no encaixe da 
prótese deixa uma marca evidente.  

Risco/problema
Um edema no coto atrasa a cicatrização da ferida e pode
provocar um coto de forma variável, problemas de 
colocação e deterioração do coto. O edema deve ser 
evitado para não comprometer o processo atempado de 
cicatrização e reabilitação para colocação de uma prótese.

Acções a tomar
Reduzir e evitar o 
inchaço do coto
através das 
seguintes medidas:
• Colocação de 

ligaduras
• Elevação
• Movimentos

activos

EDEMA DO 
COTO

INFECÇÃO

CICATRIZ

CURA DA 
FERIDA 
ATRASADA

PROBLEMAS 
DE ENCAIXE

FERIDAS POR PRESSÃO

MEDIDA 
VARIÁVEL 
DO COTO

COTO MACHUCADO
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Colocação de ligaduras
A colocação de ligaduras no coto ajuda a reduzir o inchaço, a promover a cicatrização da ferida e 

a permitir uma boa colocação do encaixe da prótese.

• As camadas sobrepõem cerca de metade da largura em cada volta.

• Coloque a ligadura com mais pressão na extremidade do coto do que 

na parte mais próxima do corpo. 

• A ligadura deve ir até ao joelho, com um laço acima do joelho (na

amputação abaixo do joelho), e até à virilha com um laço em redor

da anca (na amputação acima do joelho).

• Certifique-se de que a ligadura cobre totalmente o coto.

• Prenda a ligadura com fita adesiva. Não devem ser utilizados fechos

metálicos para evitar o risco de arranharem a pele.

• A ligadura deve manter-se lisa e sem rugas.

• A ligadura pode ser utilizada se existir uma ferida pequena. 

• Troque a ligadura até quatro vezes por dia para ajustar a pressão e 

para exercitar o coto. 

• As ligaduras não devem causar dor, pois isso pode causar áreas de 

pressão ou restringir o fluxo sanguíneo.

Acções a tomar
Envolver o coto desenhando um oito (diagonal) com a ligadura sem se 

esquecer do seguinte: 

• A tensão da ligadura deve ser de cerca de dois terços da sua

elasticidade máxima (firme mas confortável).

• A ligadura deve deixar de ser utilizada quando perder a elasticidade. 

• O tamanho da ligadura deve ser adequado ao coto. 

o Abaixo do joelho: Ligadura com 8-10 cm de largura.

o Acima do joelho: Ligadura com 10-15 cm de largura. 

Nota:
• Mantenha os pensos limpos.

• Vá imediatamente ao médico se os pensos estiverem molhados!

PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4

PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3

PASSO 4 PASSO 5 PASSO 6

AMPUTAÇÃO ABAIXO DO JOELHO

AMPUTAÇÃO ACIMA DO JOELHO



Elevação
A elevação do coto com ligadura enquanto está
sentado ou deitado diminui o inchaço devido
aos efeitos da gravidade.

Acções a tomar
• Utilize uma almofada para elevar o coto. 

Nota: evite que o coto fique suspenso
quando estiver sentado ou deitado.
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• Mantenha o mais possível a posição elevada, pelo menos várias vezes por dia durante 30 
minutos. Nota: mantenha o joelho alongado para evitar uma contratura em flexão: a 
incapacidade de esticar 
totalmente o joelho. 

Acções a tomar
• Mova a articulação do joelho e 

da anca na sua extensão
máxima durante 10 minutos, 
pelo menos três vezes por dia. 
Nota: evite a interferência
com uma possível cura da 
cicatriz.

Movimentos activos
Mover activamente o coto estimula a circulação, ajudando a reduzir o inchaço. 
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Rigidez da ar*culação

A imobilização e/ou manter frequentemente
posições erradas pode provocar contraturas
(contração dos músculos, tendões ou tecido da 
cicatriz). 

Risco/problema
Por consequência da rigidez na arGculação, a 
arGculação não consegue mover-se livremente. 
Esta situação também pode afetar a uGlização
da prótese. Após amputações dos membros

inferiores, contraturas em flexão do joelho e a 
flexão/abdução da anca são especialmente
comuns (afastamento do centro do corpo).  

Acções a tomar
As contraturas podem ser evitadas ou reduzidas 
prestando atenção ao seguinte:
• Posicionamento

• Exercícios acGvos
• Exercícios de alongamento

Posicionamento
O posicionamento refere-se à forma como alguém se 

deita, senta ou fica de pé. O posicionamento correto ajuda

a prevenir as contraturas, enquanto o posicionamento

incorreto pode provocar contraturas. Mantenha a posição

correta o mais frequentemente possível, ou pelo menos

durante meia hora, três vezes por dia.

Posições corretas
A. Mantenha o coto do joelho totalmente esticado.

B. Mantenha uma posição prona com o coto da anca

esticado. 

Note: evite estar de pé

com o joelho ou a anca

pousados em cima de 

uma muleta. 



Exercícios activos
A imobilização prolongada (períodos sem movimentos) pode provocar rigidez nas articulações e 
levar a um enfraquecimento geral. Os exercícios activos realizados pela pessoa com uma
amputação ajudam a:
• evitar contraturas;
• promover a circulação e a cicatrização da ferida;
• contribuir para melhorar o estado geral. 

Exercícios sugeridos
A) ) Mova a articulação do joelho e da anca na sua
extensão máxima. 

B) Mova a articulação do joelho especialmente em
alongamento total. 

C) Mova a articulação da anca
especialmente em alongamento. 

D) Mova a arIculação da anca
especialmente para o centro do corpo. 
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Exercícios de alongamento
Os exercícios activos podem ser combinados com 
exercícios de alongamento para evitar ou reduzir
contraturas. 

Exercício sugerido
• Alongue o joelho com a mão em cima do 

joelho, exercendo um pouco de pressão para 
baixo. 

• Mantenha durante 30 segundos e repita 10 
vezes. Este exercício provocará uma sensação
de tensão moderada e tolerável no músculo
esticado. A sensação deverá desaparecer
quando terminar o alongamento. 

• Faça este exercício várias vezes durante o dia. 

Enfraquecimento dos músculos
A imobilização prolongada (períodos
sem movimentos) provoca o 
enfraquecimento dos músculos devido à
falta de utilização. Para além dos 
exercícios activos, a pessoa deve fazer
exercícios para fortalecer os músculos. 

Risco/problema
A utilização de uma prótese necessita de 
extensores de joelho e anca fortes 
(grupo de músculos principalmente
utilizados para alongar o joelho/anca) e 
adutores da anca (grupo de músculos
principalmente utilizados para unir as 
coxas).  

Acções a tomar
• Incentive a pessoa a fazer exercícios

de fortalecimento. 



Exercícios de fortalecimento
Os músculos ficam mais fortes após movimentos repe5dos contra a resistência (gravidade/peso, 
através de aplicação manual). Deve sen5r-se o cansaço dos músculos. Duas a três séries de 10 
movimentos são suficientes, principalmente se forem realizados algumas vezes por dia.

Exercícios sugeridos
A) Estique a articulação do joelho contra 
resistência aplicada manualmente.

B) Estique a articulação da anca contra a 
gravidade enquanto levanta as nádegas. 

C) Estique a articulação da anca contra resistência
aplicada manualmente.

D) Levante a perna de lado contra a gravidade, o 
mais alto possível. 
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Dor
A dor ou o desconforto após uma amputação
podem ter diferentes causas.

Risco/problema
A pessoa com dor corre os seguintes riscos:

• deteriorar mais o coto;
• caminhar menos e com problemas na

marcha; e
• não utilizar a prótese.

Acções a tomar
• Quando a pessoa sente dor ou desconforto

no coto, é importante avaliar o tipo de dor
que a pessoa está a sentir.

Dor no coto após a cirurgia
Uma dor no coto localizada aguda é normal 

durante as primeiras semanas após a 

amputação.  

Acções a tomar
• Reduza o inchaço elevando o coto.
• Se for tolerável, utilize ligaduras de 

compressão.  
• Administre medicamentos, como

paracetamol ou ibuprofeno, para reduzir a 
dor.

Estado geral
A imobilização prolongada (períodos sem
actividade) provoca o enfraquecimento geral

dos músculos e do coração/pulmões que são
importantes para a circulação do sangue e do 
oxigénio em todo o corpo. 

Risco/problema
Um bom estado de saúde geral é importante
para uma reabilitação rápida e bem-sucedida

com uma prótese. Também não podemos
esquecer de que uma pessoa com uma
amputação gastará o dobro da energia
(oxigénio) do que gastava antes da amputação

enquanto caminha. 

Acções a tomar
• Se possível, a pessoa deve deslocar-se com 

um andarilho ou muletas e, por último, 
apenas com uma prótese. 

• Se a pessoa estiver acamada, a realização de 

exercícios pode contribuir para um bom
estado geral. Os movimentos que provocam
uma sensação de cansaço moderada e 
temporária são eficazes, por ex., dobrando e 

esticando repetidamente as extremidades. 
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Dor no membro fantasma
A dor fantasma ocorre quando se sente dor no membro que já não existe. No início, algumas pessoas têm a 
sensação de que a totalidade ou parte do membro amputado (o chamado membro fantasma) ainda existe. É a 
chamada sensação do membro fantasma, que normalmente diminui ao longo do tempo e não necessita de mais
tratamento. No entanto, a dor do membro fantasma persistente pode ser frustrante e é difícil de tratar.

Acções a tomar
• A dor do membro fantasma pode reagir ao massagear a área do 

coto. 
• Por vezes, os medicamentos ajudam. Se necessário, consulte um 

especialista. 
• Para algumas pessoas, a visualização cerebral utilizando um espelho

é bastante eficaz. 
o Coloque um espelho entre as pernas de forma a que a pessoa

não consiga ver a perna amputada; em vez disso, a pessoa
olha para a imagem no espelho da perna saudável dando-lhe
a ilusão do membro em falta. 

o A pessoa move lentamente o joelho ou pé saudável, 
imaginando com muita concentração que está a mover ambos 
os membros ao mesmo tempo.

o Este exercício deve ser realizado durante 10-30 minutos pelo
menos uma vez por dia ao longo de 1-2 meses.  

Dor após a cicatrização
A dor no coto conSnua ou intermitente após a cicatrização da cicatriz é menos
comum e pode ter várias causas, incluindo excrescência óssea debaixo da pele, 
infecções, aderências da cicatriz ou compressão do nervo.

Acções a tomar
• Consulte um médico especialista para idenTficar e tratar a causa. 
• No caso de sensibilidade na pele local, uma massagem no coto pode trazer algum
alívio. 

DOR FANTASMA

CÃIBRA

QUEIMAÇÃO

PICADA

ARDOR

ESPELHO

MEMBRO SADIO
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Acções a tomar
• No caso de inchaço, eleve o membro residual e aplique ligaduras de compressão. 
• Evite utilizar a prótese e troque-a por muletas ou um andarilho até a lesão na pele

ficar totalmente cicatrizada. 
• Se a dor persistir, consulte um especialista em próteses para identificar e tratar a 

causa: normalmente o encaixe ou a sua posição precisam de algumas modificações.
• As crianças necessitam de consultas e substituições da prótese frequentes e regulares

realizadas por um especialista. No caso de exostose, consulte um especialista.

Dor após a colocação da prótese
A dor provocada pela prótese é mais frequente e normalmente provocada pela pressão, 
fricção ou tração da pele. Esta dor pode ser sentida no início, após caminhar com peso 
suportado pela prótese em excesso ou no caso de uma prótese mal colocada. Além disso, o 
coto pode encolher ao longo do tempo, afetando uma boa colocação.

Nota: as crianças ultrapassam o tamanho da prótese relativamente rapidamento. Em alguns
casos, existe o risco de um crescimento ósseo excessivo e a extremidade do osso começa
empurrar a extremidade do coto (exostose). Isto pode deteriorar a extremidade do coto.

Doenças
Na maioria dos países, as doenças são a principal causa para amputação. Para pessoas com diabetes, doenças
nos vasos sanguíneos ou lepra, a amputação ocorre devido a úlceras no pé que não cicatrizam . De todas as 
consequências destas doenças, a perda de sensibilidade é o fator de maior risco para desenvolvimento de úlceras
no pé. É importante conservar os membros de uma pessoa da melhor forma possível.

• Use sempre calçado de proteção.
• Certifique-se de que a doença que pode provocar

amputação recebe o tratamento certo; consulte um
médico especialista. 

Nota: consulte o capítulo Lepra da RehApp para mais informações sobre o tratamento de feridas. 

Acções a tomar
• Inspecione os pés diariamente para verificar

se existem feridas ou bolhas. 
• Tenha bons cuidados higiénicos com os pés.



Actividades e 
Participação:

Informações e acções a tomar



Uma importante meta para as pessoas com amputações nos membros inferiores é terem mobilidade e 
caminharem novamente com uma prótese, de preferência sem muletas. 
• As pessoas com amputação do membro unilateral podem, em princípio, utilizar a prótese o dia

inteiro sem complicações. 
• As pessoas com amputações bilaterais, as pessoas mais velhas e mais frágeis devem também ter

sempre uma cadeira de rodas como equipamento adicional. 
Em qualquer caso, é essencial manter o coto em bom estado e garantir a colocação correta do coto no 
encaixe para caminhar com uma prótese.

Autocuidado
Para além das actividades de trabalho e de lazer, os autocuidados formam
uma área importante de actividades para a pessoa com uma amputação. 
Como podemos imaginar, a independência em actividades como tomar
banho e ir à casa de banho podem ser metas com a máxima prioridade. 
Estas actividades têm de ser realizadas num ambiente seguro e de uma
forma segura, com ou sem meios de compensação. Um ambiente seguro
inclui:
• Espaço suficiente para a pessoa se mover com a prótese.
• Inexistência de obstáculos no chão para evitar que a pessoa caia.
• Superfícies ou chão que não estejam escorregadios devido a água ou

outro tipo de humidade.
Todas as actividades aparentemente fáceis no passado têm de ser 
reaprendidas de outra forma, desafiando a pessoa com uma amputação. 
Por vezes os meios de compensação são necessários para permitir a 
realização das actividades acima mencionadas. Vamos passar à explicação
das seguintes actividades de autocuidados:
• Tomar banho na banheira
• Tomar um chuveiro
• Higiene pessoal e higiene do coto
• Vestir a roupa
• Ir à casa de banho
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Tomar banho na banheira

Passos sugeridos:
Dependendo da banheira, do tamanho
e da posição da banheira, uma pessoa
pode seguir os seguintes passos para 
tomar banho:   

1. Sente-se na beira da banheira
antes de Trar a roupa, em vez de Trar a 
prótese e a roupa noutro lugar. Nota: 
sente-se na beira da banheira apenas se 
for seguro! 
2. Levante as pernas e coloque-as na
banheira.
3. Coloque as duas mãos na beira da 
banheira como apoio quando entrar na
água.
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Higiene pessoal e higiene do coto
A pele num membro residual tem de estar saudável para que a pessoa seja o mais activa possível sem sentir dor
ou desconforto. Por vezes as pessoas com uma amputação têm de aumentar gradualmente o tempo de 
utilização do membro artificial para que o seu membro residual se vá ajustando ao encaixe. Durante este
período, e na utilização regular do membro artificial, é fundamental fazer a higiene correta do membro residual 
para evitar doenças na pele. 

Acções a tomar
• A higiene pessoal e a higiene do coto são fatores muito importantes para a utilização da prótese. 

Passos sugeridos para tomar chuveiro
1. Utilize muletas ou uma cadeira de rodas ou

outros meios de auxílio para caminhar
necessários para chegar à zona do chuveiro. 

2. Sente-se na cadeira, com transferência se 
necessário.

3. Retire a prótese e a roupa e ponha de lado.
4. Lave o corpo debaixo do chuveiro e seque. 
5. Vista a sua roupa e coloque a prótese (consulte

Vestir a roupa para ver a sequência) 

Tomar um chuveiro
A pessoa não pode tirar a prótese quando
toma chuveiro. Estar de pé pode colocar
demasiada pressão numa perna e também
pode ser perigoso porque a pessoa pode
facilmente escorregar e cair. A melhor forma 
de tomar um chuveiro é colocando uma
cadeira (de plástico) resistente na zona do 
chuveiro. 

Risco/problema
A transpiração é uma das formas de irritação mais comuns da pele. A pele ajuda a 
regular a temperatura do corpo produzindo suor, que se evapora e arrefece o corpo. 
Especialmente sob temperaturas quentes, as actividades fazem com que as pessoas
transpirem mais, o que pode tornar-se num problema pelos seguintes motivos:
• O suor no encaixe de um membro artificial e no membro residual pode provocar

sólidos húmidos e com cheiro desagradável. Estes sólidos no encaixe criam o 
ambiente ideal para o aparecimento de bactérias. 

• Além disso, a acumulação de suor pode provocar um "efeito de pistão" 
(movimento no interior do encaixe), irritando a pele e causando feridas. 
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Vestir-se
Embora várias pessoas com amputação encontrem a sua própria forma para se vestirem, essa capacidade
varia de pessoa para pessoa e depende dos tipos de roupa (por ex., calças, calções ou saias). 

Acções a tomar
• Pode ser mais fácil vestir em primeiro lugar a 

perna artificial colocando as roupas íntimas, calças
e sapato, antes de inserir o coto, e em seguida
vestir a perna saudável. 

• Algumas pessoas com uma amputação têm um 
fecho inserido na costura lateral das calças na
perna artificial - com o fecho é mais fácil vestir. 

• Quando comprar meias, compre dois ou três
pares idênticos. Coloque uma meia no pé
artificial; não é necessário trocá-la com frequência
porque o pé artificial não transpira. 

Ir à casa de banho
A pessoa pode ir à casa de banho com a 
ajuda de uma cadeira de rodas, muletas 
ou caminhando com apenas uma
prótese. É preciso ter sempre cuidado
para evitar escorregar e cair. No caso de 
utilizadores de cadeiras de rodas, a 
pessoa deve ser capaz de fazer a 
transferência da cadeira de rodas para a 
latrina. As pessoas com uma amputação
abaixo do joelho podem manter a 
prótese. As pessoas com uma prótese
acima do joelho terão de tirá-la para 
irem à casa de banho. 

Acções a tomar
• Verifique sempre se a actividade de 

autocuidado é segura. 
• Acrescente apoio, como barras de 

apoio, para garantir transferências
seguras.

• Certifique-se de que o chão da zona 
do chuveiro não fica escorregadio
em combinação com água.

PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3
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Encaixe apropriado
A colocação correta do coto no encaixe é essencial
para caminhar corretamente e de forma confortável
com a prótese. Isto significa que: 
• o encaixe não provoca dor, é confortável e está

bem ajustado; 
• o encaixe não provoca bolhas nem feridas;
• o coto não escorrega para cima e para baixo no 

encaixe enquanto a pessoa caminha; 
• idealmente, o coto está em contacto total com 

o encaixe, incluindo nos lados que provocam
uma pressão circunferencial. Evite demasiada
pressão na parte inferior.

Risco/ problema
O coto varia frequentemente em termos de 
circunferência e forma. Isto depende da fase do 
processo de cicatrização, da temperatura e do nível
de utilização do coto. Como resultado, o coto pode
ficar muito espesso ou muito fino e não ficar
corretamente ajustado no encaixe. As meias do 
coto também podem não estar bem colocadas. 

Acções a tomar
Certifique-se de que o coto está corretamente
colocado e que estão a ser utilizadas as meias
corretas: 
• Coto
• Meia para prótese

A) Abaixo do joelho
Deve sentir-se mais pressão nos tecidos moles, 
normalmente entre a rótula e a parte superior 
da tíbia. Observe as marcas de pressão na pele. 

Coto
O coto está corretamente colocado no 
encaixe se forem respeitados os seguintes
critérios: 

PROBLEMA: A 
marca vermelha 
está na rótula 
e/ou há dor na 
extremidade da 
tíbia.
MOTIVO: meias 
muito finas.
SOLUÇÃO: usar 
meias mais 
grossas.

INCORRETO INCORRETOCORRETO

SEM PROBLEMA: 
Esta é a situação 
desejável. A 
marca vermelha 
está no tendão 
entre a parte 
inferior da rótula 
e a parte 
superior da tíbia. 
MOTIVO: uso 
correto das 
meias. 

PROBLEMA: A 
marca vermelha 
está na tíbia ou 
há dor na parte 
superior da tíbia. 
MOTIVO:  meias 
muito grossas. 
SOLUÇÃO: tirar 
as meias. 
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B) Acima do joelho
Estando de pé sobre as duas pernas, a nádega
deve pousar na borda superior horizontal 
estreita na parte de trás ou na parede da parte
de trás do encaixe. Quando a pessoa está bem
ajustada numa prótese correta, as ancas estão a 
uma altura igual, ou próxima. Nota: se os
problemas persistirem, encaminhe a pessoa
para um especialista em próteses.

Meia para prótese
As meias para próteses fabricadas com lã, algodão
ou nylon fazem a ligação entre o coto e o encaixe e 
são essenciais para a utilização confortável da 
prótese.  Os revestimentos protésicos, disponíveis
em silicone, uretano ou num derivado de óleo
mineral, cumprem a mesma função. Oferecem
acolchoamento e um meio para ajustar o volume 
do encaixe. Variando a espessura da meia e/ou o 
número de meias utilizadas, uma pessoa com uma
amputação pode ajustar-se a mudanças no 
tamanho do seu membro residual. Nota: se forem
utilizadas demasiadas meias, o encaixe não ficará
devidamente ajustado e pode provocar
desconforto e lesões na pele. 

Acções a tomar
Adaptar a espessura da meia ou o 
número de meias pode ajudar nos
seguintes casos: 
• A prótese está demasiado solta ou 

demasiado apertada quando a pessoa 
está de pé.

• Dor aQpica ao uRlizar a prótese.
• Bolhas na pele, hematomas ou 

descoloração do coto durante mais de 
30 minutos depois de reRrar a 
prótese.

• Abaixo do joelho: dor na rótula ou na 
parte superior ou inferior da Qbia.

• Acima do joelho: dor na virilha, nas 
nádegas ou na parte inferior do osso 
da coxa.

INCORRETO CORRETO INCORRETO

PROBLEMA:
O coto não desce bem 
dentro da cavidade 
quando um ou mais
dedos podem ser 
colocados entre o 
osso da nádega e a borda 
horizontal 
posterior da cavidade.

RAZÃO:
Muitas meias.

SOLUÇÃO:
Diminuir espessura da
meia. 

SEM PROBLEMA:
O coto está bem 
dentro da cavidade 
quando o osso 
Repousa exatamente 
na borda 
horizontal 
posterior da cavidade.

RAZÃO:
Quantidade correta. 

PROBLEMA:
O coto desceu muito
para dentro da cavidade 
quando o osso da 
nádega se partiu dentro
da cavidade. 
Consequentemente, 
A dor pode ser sentida na 
virilha ou na extremidade
do osso do coto. 

RAZÃO:
Meias insuficientes.

SOLUÇÃO:
Colocar meias mais
grossas. 



Caminhar
Conseguir caminhar livremente (sem
meios de auxílio para caminhar) com 
uma prótese é muito importante; 
caminhar corretamente minimiza o 
consumo de energia e caminhar sem
muletas liberta as mãos para outras
tarefas. No entanto, uma pessoa com 
amputação tem muitas vezes de 
reaprender as competências básicas
em primeiro lugar, como manter o 
equilíbrio. Nota: calce sempre um 
sapato com a prótese enquanto
caminha ou faz exercícios. É
importante para efeitos de 
estabilidade e marcha. 

Risco/problema
Caminhar após um treino incorreto ou
sem treino pode fazer com que a 
pessoa utilize menos a prótese ou
utilize a prótese incorretamente. Os
defeitos a caminhar desnecessários
resultam num caminhar mais
obstrutivo e no aumento do consumo
de energia. Depois de serem
adquiridos defeitos a caminhar, torna-
se mais difícil corrigi-los.  

Acções a tomar

IncenKve a pessoa com amputação a realizar exercícios, 
considerando o seguinte: 
• O espaço envolvente deve ser firme para reduzir a 

hipótese de perda de equilíbrio.
• Deve estar sempre uma segunda pessoa presente para 

evitar quedas acidentais e para garanKr a realização
correta dos exercícios.

• Os exercícios devem ser realizados algumas vezes por dia
durante 20-30 minutos. 

• UKlize um espelho completo para ver a posição e os
movimentos de forma a minimizar os defeitos a caminhar. 

• Ao uKlizar barras paralelas para o exercício, cerKfique-se 
de que se adaptam bem à pessoa. 
o As barras devem estar próximas da altura da anca, 

de forma a que os cotovelos dobrem ligeiramente.
o Uma pessoa com braços fracos pode pousar os

antebraços nas barras. A barra tem de estar à altura
do cotovelo. 

o CerKfique-se de que as barras estão
suficientemente próximas para que exista pouco
espaço em cada um dos lados do corpo. 

Nota: antes de começar os exercícios de caminhar, cerKfique-
se de que a prótese tem um ajuste adequado e confortável. 
Muitas pessoas ficam com feridas devido à prótese que as 
impedem de caminhar. Não faça os exercícios se exisKr
vermelhidão, arranhões ou feridas. Os exercícios só devem ser 
realizados quando o coto cicatrizar novamente.

Actividadese 
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Os seguintes exercícios são recomendáveis: 

Exercício 1
Ao preparar-se para caminhar sem prótese, a pessoa pode começar a fazer
exercícios gerais de equilíbrio enquanto está de pé sobre o membro saudável
entre as barras paralelas ou uma parede e uma cadeira. Esta preparação pode
ser seguida de um exercício de caminhar sem uma prótese entre as barras
paralelas. 
Razão
• Treinar o equilíbrio, a capacidade de reação e o estado de saúde geral

em caso de fraqueza.

Exercício 2
Exercício de peso suportado na prótese com o apoio das duas
mãos.
Razão
• Treinar o coto para suportar o peso e treinar a noção de 

posição da própria parte do corpo da pessoa.
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Exercício 3
Exercício de peso suportado na prótese
com o apoio de uma mão, seguindo-se o 
peso suportado sem o apoio de qualquer
mão. 
Razão
• Treinar o coto para suportar o peso e 

treinar o equilíbrio da pessoa.

PASSO 1

Desloque o peso corporal da perna sadia 
para a prótese (um par de escalas pode 
ser útil para medir o peso deslocado).

Pare entre as barras paralelas 
usando ambas as mãos para se 
apoiar.

PASSO 2PASSO 1

PASSO 2

Pare entre as barras paralelas sem 
apoio.

Desloque o peso corporal da perna sadia 
lentamente para a prótese e volte. 



Actividadese 
Participação

Folheto
21

Exercício 4
Exercício de peso suportado na prótese com o apoio de uma mão, seguindo-se o peso suportado sem o 
apoio de qualquer mão. 

Razão
• Treinar o coto

para suportar
o peso e 
treinar a 
noção de 
posição e 
equilíbrio da 
pessoa.

Razão
• Preparação para caminhar fora das 

barras paralelas.

Exercício 5
Comece a caminhar entre as barras paralelas, 
em primeiro lugar com o apoio das duas mãos, 
depois com apoio de apenas uma mão e, por 
último, sem as mãos. Evite defeitos na marcha: 
mantenha um comprimento de passo igual e 
não dobre o tronco para o lado. Caminhar com 
muletas também pode ser exercitado entre as 
barras paralelas, especialmente quando o 
equilíbrio é fraco. 

PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3

PASSO 1 PASSO 2

Mude o peso corporal de uma perna para 
a outra movendo a pélvis e o tronco de 
frente para trás, com ou sem o apoio dos 
braços. 

Posicione-se entre as barras paralelas 
com uma perna em frente a outra 
usando ambas as mãos para se apoiar.

Repita o exercício, mudando a posição da 
sua perna inicial. 

Posicione-se entre as barras paralelas 
com uma perna em frente a outra 
(sem o apoio dos braços).

Mude o peso corporal  para a perna da 
frente enquanto move a outra perna  para 
frente (sem o apoio dos braços).



Meios de auxílio para caminhar
Os meios de auxílio para caminhar permitem
que a pessoa se desloque com ou sem
prótese. Se a pessoa utilizar uma prótese, 
esses meios podem oferecer estabilidade
adicional se necessário, por ex., em pisos
irregulares. Existem vários tipo de meios de 
auxílio para caminhar, incluindo andarilhos, 
muletas de axila (sovaco), muletas de 
cotovelo e bengala, oferecendo estabilidade
por ordem decrescente. 
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• Risco/problema

Se um meio de auxílio para caminhar não for 
adequado, estiver demasiado alto ou demasiado
baixo, reduz a sua eficácia e pode provocar outros 
problemas, tais como: 

• má postura;
• pontos de pressão; e
• queda acidental.

Acções a tomar
• Verifique a altura correta do meio de auxílio para 

caminhar. 
o No caso de muletas de cotovelo: quando a 

pessoa está de pé com os braços paralelos ao
corpo, o punho do andarilho, da muleta ou da 
bengala deve estar ao nível do pulso. 

o No caso de muletas de axila (sovaco): deve existir
um espaço de dois dedos entre a parte superior 
da muleta e a axila. Nota: estar de pé/caminhar
com pressão excessiva na região da axila deve ser 
evitado, pois pode prejudicar os nervos, 
provocando uma sensação de 
formigueiro/dormência no braço/na mão.  

• Se utilizar apenas uma muleta, a muleta/bengala deve
ser segurada do lado da perna saudável.

• Certifique-se de que a pessoa tem total controlo e é
autónoma, para evitar quedas acidentais. Para sentir
mais segurança, a pessoa pode começar por caminhar
com muletas entre as barras paralelas se for necessário. 

ALTURA CORRETA

BENGALA/MULETA DE COTOVELO:
NA ARTICULAÇÃO
DO PULSO

MULETA AXILAR: 2 DEDOS 
ABAIXO DA AXILA
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frente juntamente com a perna esquerda e, 
em seguida, a muleta esquerda juntamente
com a perna direita. Este é um método para 
pessoas com pouco equilíbrio que têm uma
perna protésica.  

B) Balançar para 
caminhar: colocar as 
duas muletas em 
frente ao corpo e 
puxar ou balançar em 
primeiro lugar o 
membro afetado e, 
em seguida, o outro 
membro para a frente 
até ao nível das 
pontas das muletas. 
Colocar novamente as 
muletas na vertical e 
repetir o movimento. 
Este método é 
adequado para 
pessoas que 
conseguem suportar 
apenas parcialmente 
ou não conseguem 
suportar o peso do 
membro afetado.  

Caminhar com muletas 
Existem métodos diferentes para caminhar com muletas. O método correto depende do seguinte:
• capacidade de equilíbrio da pessoa; e
• capacidade de suportar peso no membro afetado. 
Um activista (trabalhador de campo) pode ajudar a pessoa com uma amputação a caminhar com 
muletas a partir dos seguintes métodos: 

C) Balançar através do caminhar: colocar ambas 
as muletas em frente ao corpo e balançar as 
duas pernas entre as muletas. Colocar 
novamente as muletas na vertical e repetir o 
movimento. Nota: esta é uma forma rápida de 
"caminhar", mas necessita de uma grande                
capacidade de equilíbrio. 

PASSO 1 PASSO 2

PASSO 2

PASSO 1
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Transferências e movimentos funcionais
O nível de autonomia para fazer transferências e outros movimentos funcionais depende, entre outros 
aspectos, do tipo de amputação. 
• Amputação abaixo do joelho: as pessoas são normalmente bastante independentes. 
• Amputação acima do joelho: as pessoas têm normalmente mais dificuldades quando se 

movimentam.
• Amputações bilaterais: as pessoas têm muito mais dificuldades e normalmente utilizam uma

cadeira de rodas. 
Acções a tomar
Em qualquer caso, as transferências e outros movimentos funcionais podem ser praticados para 
aumentar a mobilidade.
.• Transferência da cadeira para cama
• Transferência da cama/cadeira para o chão
• Levantar-se/sentar-se

• Deitar-se e levanter-se do chão
• Subir/descer escadas
• Transportar objetos

A) Passar da cadeira para a cama
1. Coloque a cadeira o mais próxima possível do lado da 

cama; tente não deixar espaço entre a cadeira e a cama. 
2. Coloque as duas mãos no apoio de braço da cadeira de 

rodas para suportar algum do peso do corpo. 
3. "Caminhe" com as pernas para a frente passando o peso 

do corpo de um lado para o outro. ConUnue a repeUr
este movimento até ficar na cama. 

B) Passar da cama para a cadeira
1. CerUfique-se de que a cadeira está virada para a cama, 

com pouco ou nenhum espaço entre a cadeira e a cama. 
2. Sente-se na beira da cama com as costas viradas para a 

cadeira. 
3. De costas, aproxime-se dos braços da cadeira. UUlize os

braços para suportar o peso do corpo à medida que se 
levanta para voltar para a cadeira. 

Nota: calce sempre a prótese com um sapato enquanto caminha ou faz exercícios. É
importante para efeitos de estabilidade e marcha.

Transferência da 
cadeira para a 
cama
Amputação bilateral
As transferências da 
cadeira para a cama
podem ser feitas a 
partir da frente ou do 
lado. A partir do lado é
mais adequado no 
caso de diferença de 
altura. 



Amputação unilateral
1. Coloque as duas mãos na beira da cama ou da cadeira para suportar

parte do peso do corpo. 
2. Coloque a perna saudável em posição dobrada em frente ao corpo, 

com o pé no chão. 
3. Baixe ou levante o corpo utilizando a perna saudável e os dois

braços.

Levantar-se/sentar-se 
Amputação unilateral
A) Levantar-se de uma cadeira
1. Movimente o corpo em direção à beira da cadeira. 
2. Coloque as mãos na beira da frente da cadeira e o pé

saudável debaixo do corpo para suportar parte do peso 
do corpo. 

3. Dobre o tronco para a frente e levante-se, utilizando
principalmente a perna saudável para suportar o peso.  

B) Sentar-se numa cadeira
1. Coloque a perna saudável o mais próxima possível da 

cadeira.
2. Dobre-se ligeiramente para a frente enquanto dobra a 

perna saudável e coloca as duas mãos na beira da 
cadeira.

3. Sente-se na cadeira, utilizando a perna saudável e as 
duas mãos para suportar o peso. 
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Transferência da cama/cadeira para o chão

B) Sentar-se numa cadeira
1. Coloque-se de pé em frente à cadeira, virado para o 

assento.  
2. Coloque uma mão no assento e a outra nas costas da 

cadeira. 
3. Rode o corpo enquanto se senta dobrando os joelhos.

Amputação bilateral
A) Levantar-se de uma cadeira

1. Rode ligeiramente a parte superior do corpo.
2. Coloque uma mão no assento e a outra nas

costas da cadeira.
3. Estique os joelhos e empurre com as mãos

enquanto se levanta. 

PASSO 1 PASSO 2

PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3

PASSO 1 PASSO 2
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1. Empurre as 
ancas para cima
mantendo os joelhos
esticados. 

2. Coloque-se numa
posição dobrada
para a frente
enquanto utiliza as 
muletas para se 
levantar. 

Nota: este exercício
necessita de uma
segunda pessoa no início
para evitar quedas
acidentais.

Amputação bilateral
As pessoas com amputação bilateral podem utilizar muletas 
para se levantarem do chão. 

Transportar objetos
É mais fácil transportar um objeto com a mão do lado
da prótese. 

Deitar-se/levantar-se do chão
Amputação unilateral 
Levantar-se do chão
Faça o contrário para se levantar. 
1. Ao sentar-se, rode o corpo e coloque as 

duas mãos e o joelho da perna saudável
no chão.

2. Levante-se movendo-se para trás com o 
pé saudável enquanto estica o joelho. 

Deitar-se no chão
1. Ao levantar-se, coloque a prótese para 

trás e rode-a para fora. 
2. Dobre o tronco e a perna saudável e 

apoie-se com as duas mãos e um joelho. 
3. Rode o corpo e sente-se. 

Subir/descer escadas
A) Subir escadas: comece com a perna saudável. 
B) Descer escadas: comece com a prótese.

PASSO 1
PASSO 2

PASSO 3

PASSO 1

PASSO 2

PASSO 3

PASSO 4



Vida familiar e na comunidade
As pessoas com uma amputação têm o mesmo direito de participar
na sociedade tal com as outras pessoas, conforme definido na
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência (CNUDPD). O grau de participação na vida familiar e na
comunidade depende, entre outros aspectos, do nível e do tipo de 
amputação.

• Amputação unilateral abaixo do joelho e prótese bem ajustada: 
esta pessoa deverá conseguir recuperar todas as capacidades e 
regressar às actividades anteriores.  
• Amputação bilateral acima do joelho ou pessoas com uma
prótese que não está bem ajustada: esta pessoa pode necessitar de 
adaptações especiais para ser possível uma participação total.   

Acções a tomar
Para incentivar a participação de pessoas com uma amputação na
vida familiar e na comunidade, podem ser tomadas as seguintes
medidas: 
• Garantir que a prótese está bem ajustada em consulta com um 

especialista em próteses. 
• Avaliar possibilidades de utilização de meios de compensação 

adequados para aumentar a mobilidade. 
• Garantir que o espaço é acessível para pessoas com uma 

amputação. 
• Motivar a pessoa com uma amputação a participar fornecendo 

aconselhamento pessoal.  
• Defender a igualdade no trabalho e direitos de trabalho no caso 

de atitudes negativas por parte, por ex., dos empregadores.
• Identificar organizações locais de pessoas com deficiências 

(associações de pessoas com deficiência) que podem fornecer 
mais informações e apoio à pessoa com uma amputação e à sua 
família.  

• Mudar as atitudes negativas da família e/ou da comunidade 
através de actividades de consciencialização, como organizar uma 
peça de teatro na comunidade. Faça-o em colaboração com a 
associação local de pessoas com deficiência. 

A
ctividades

e 
Participação
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Participação das crianças
No caso de crianças com uma amputação, a 
capacidade de participar na vida familiar e na
comunidade depende, entre outros, dos seguintes
aspetos:

• A vontade e o potencial da criança para 
participar. 

• Os desafios emocionais enfrentados pela 
criança na aceitação da sua amputação.

• O apoio recebido da sua família e/ou
membros da comunidade.

Nota: se a família não vir a amputação como uma
grande limitação, a criança reage frequentemente
da mesma forma.  

Veja no próximo folheto as acções a tomar. 



Ac#vidades de trabalho e lazer
As ac&vidades de trabalho e lazer (por ex., desporto) contribuem
bastante para o bem-estar e a felicidade da pessoa. Servem como
poderoso condutor para a consciencialização social das 
capacidades das pessoas com deficiências e para a sua inclusão na
sociedade.  
As pessoas com amputação que usam prótese são capazes de 
par&cipar totalmente num vasto leque de ac&vidades de trabalho e 
lazer. Por exemplo, podem trabalhar no campo ou jogar futebol
com e muitas vezes sem a prótese. Com base no &po de ac&vidade, 
a prótese pode necessitar de caracterís&cas especiais em termos
de função ou esté&ca.

Acções a tomar
Tente identificar e ultrapassar obstáculos que impeçam a pessoa
de participar em actividades de trabalho ou lazer. Estes obstáculos
existem em níveis diferentes, como por ex.:   
• Nível pessoal: baixo nível de autoestima e/ou motivação à

fornecer aconselhamento pessoal.
• Nível interpessoal: atitudes negativas à fornecer

aconselhamento familiar e/ou sensibilizar a comunidade.
• Nível físico: limitações de mobilidade à garantir o acesso

físico e/ou adaptar a actividade. Se possível e necessário, faça-
o juntamente com um terapeuta ocupacional. 

Acções a tomar
A) Em colaboração com a família. 
• Incentive a família a incluir a criança nas

actividades domésticas em função das suas
capacidades, por ex., efetuar adaptações
adequadas em casa, como a instalação de barras
de apoio na casa de banho. 

• Explique à família como pode ajudar a criança a 
realizar exercícios de alongamento, 
fortalecimento e caminhar. Torne estes
exercícios divertidos utilizando, por ex., 
brinquedos.  

• Procure formas de tornar o parque infantil da 
comunidade adequado para a criança, em
colaboração com, por ex. associações locais de 
pessoas com deficiência. 

B) Em colaboração com a criança.
• Incentive a criança a participar em desportos e 

noutras actividades da comunidade, dentro das 
suas possibilidades. 

• Incentive a criança a partilhar a sua história na
escola, na sala de aula com os professores e os
alunos ("mostrar e contar").

• Promova a troca de experiências entre crianças
com amputação (apoio em grupo) e sem
amputação, através, por ex., de um clube para 
crianças. Ac
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Factores pessoais:
Informações e acções a tomar



Sen$mentos pessoais
A perda de um membro é, por definição, 
uma experiência traumá8ca para a pessoa e 
muitas vezes também para familiares e 
amigos. A pessoa com uma amputação tem
frequentemente fortes sen8mentos de 
perda de controlo e autonomia. 

Acções a tomar
• Crie um ambiente encorajador onde a 

pessoa possa par8lhar os seus
sen8mentos de perda e receios para o 
futuro. As pessoas vão precisar de 
sistemas de apoio social disponibilizados
pela família e pelos amigos. 

• Promova o apoio em grupo com outras
pessoas com deficiências/amputações. 
Está provado que este é um grande
apoio (emocional), especialmente
durante a fase aguda. Além disso, pode
ser sugerido o encaminhamento para um 
especialista na área da psicologia.

Estratégias de adaptação à mudança
Cada pessoa tem reações ou estratégias de adaptação
à mudança únicas durante o processo de perda. Isto
pode mudar ao longo do período de reabilitação. A 
longo prazo, a maioria das pessoas com amputações
adapta-se bem ao quotidiano. 

Acções a tomar
• Forneça informações sobre o 

processo de reabilitação e 
perspectivas. Isto diminui
normalmente a ansiedade das 
pessoas. Também facilita a 
cooperação durante o 
programa de reabilitação e 
ajuda a pessoa a ajustar-se à
sua nova situação. 

• Incentive a pessoa a envolver-
se cuidando corretamente do 
coto fazendo a higiene
adequada e massageando o 
coto. 

• Sempre que possível, a pessoa
com uma amputação deve ser 
incentivada a regressar ao
trabalho/escola e a continuar
a desempenhar os papéis que 
assumia anteriormente. 

Factorespessoais
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Fases de aceitação
A pessoa com uma amputação passa normalmente por diferentes fases de aceitação. É
importante que o activista (trabalhador de campo) e o cuidador estejam cientes dessas fases. 

1. Fase de negação: negação da situação caracterizada pela recusa de encarar a realidade do 

acidente ou os efeitos de uma determinada doença. Dê espaço à pessoa para expressar os 
seus sentimentos. 

2. Fase de negociação: durante esta fase, as pessoas esperam que aconteça um milagre. É 

importante não confortar demasiado a pessoa porque isso fará com que a pessoa fique 
mais tempo na fase de negação ou negociação.

3. Fase de raiva: quando a pessoa percebe que é impossível mudar o seu estado; 

normalmente culpam-no à falta de justiça na vida. Zangam-se com as pessoas à sua volta: 
pessoas que tomam conta delas próprias, médicos e profissionais de saúde, e até mesmo 

com elas próprias. Tenha em mente que esta é uma fase necessária; tente manter a calma 

e destaque as oportunidades futuras.

4. Fase de aceitação: podem ser necessários um ou dois anos para chegar a esta fase após a 
amputação. No entanto, algumas pessoas não chegam a esta fase e não conseguem 

aceitar a sua nova vida após a amputação.
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Factores ambientais:
Informações e acções a tomar
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Apoio do cuidador
O papel do cuidador (que é frequentemente o 
marido ou a mulher da pessoa com uma
amputação, ou um familiar próximo) é fundamental 
em todas as etapas do processo de reabilitação. Em
primeiro lugar, o cuidador terá de ajudar a pessoa a 
ultrapassar as diferentes fases de aceitação. Mas, 
ao mesmo tempo, o próprio cuidador também tem
de ultrapassar essas fases. De facto, o cuidador de 
uma pessoa com amputação recente também passa
por várias fases de perda e ajuste. 
1. Por vezes, o cuidador receia inicialmente que a 

pessoa morra. 
2. Segue-se o receio de viver com uma pessoa

com uma condição grave e o receio de aceitar a 
pessoa com um corpo mudado. O cuidador
pode sentir necessidade de fugir, perda de 
desejo sexual, repugnância, receio de 
dependência económica contínua. 

Acções a tomar
• Incentive o cuidador a participar num grupo de 

apoio ou em actividades entre pares para poder
falar sobre os seus sentimentos.

• Forneça informações realistas sobre o processo
de reabilitação e perspectivas.

• Fomente uma abordagem positiva em relação
ao futuro. 

• Ajude o cuidador a assumir papéis de cuidador
adequados. 

Papéis do cuidador
Para apoiar o processo de reabilitação, o cuidador
pode ter como papel incenRvar uma pessoa com 
amputação a:
• falar abertamente sobre os seus senRmentos; 
• parRcipar num grupo de apoio entre pares;
• fazer parte de acRvidades de trabalho e lazer;
• defender os seus direitos; 
• idenRficar e avaliar a necessidade de 
modificações em casa; 
• tratar corretamente do coto; 
• realizar exercícios para alongar e fortalecer os
músculos; 
• fazer exercícios de caminhar com o apoio do 
cuidador.
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• normas nacionais;
• disponibilidade de materiais preferencialmente locais e de preço acessível;
• acesso a serviços de manutenção e reparação.

Critérios para a escolha da tecnologia adequada
Os principais critérios para escolher a tecnologia adequada são: 
• A adequação às necessidades da pessoa.
• Equipamento e conhecimento disponíveis a nível local.
• Meios financeiros disponíveis. 
Independentemente da tecnologia, qualquer prótese deve ser fabricada e colocada por um especialista
qualificado que também possa oferecer acompanhamento a longo prazo para reparações e substituições. 
Nota: não devemos esquecer que o processo de reabilitação é mais importante do que a tecnologia; em última
análise, é o utilizador que caminha, não a prótese. 

Modificações em casa
É possível modificar o espaço em casa, de forma temporária ou permanente, para que a pessoa com uma
amputação possa viver em sua casa. São possíveis várias modificações que têm de ser adaptadas aos desejos e 
às necessidades da pessoa.  
Se a pessoa estiver totalmente e completamente dependente de uma cadeira de rodas, por ex., no caso de 
amputações bilaterais dos membros inferiores, podem ser tidas em consideração as seguintes modificações: 
• Colocar rampas nos locais onde existem degraus. A norma internacional para declives é de 1:14. Isto

significa que para cada 14 centímetros percorridos horizontalmente, a rampa sobre 1 centímetro.
• Certifique-se de que existe espaço suficiente (no mínimo 60 polegadas/152 centímetros) para o utilizador

da cadeira de rodas rodar a cadeira no local.
• Os acessos às portas devem ser suficientemente largos (no mínimo 32 polegadas/82 centímetros com a 

porta aberta a 90 graus) para passar com a cadeira de rodas, e as portas devem ser suficientemente leves
para abrir e fechar a partir da cadeira de rodas.

Tecnologia protésica
Ao escolher a tecnologia certa para montar e fornecer a prótese, é
necessário ter em consideração o seguinte:
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Modificações em casa (con0nuação)

• A mesa e a pia da cozinha devem ser acessíveis à cadeira de 
rodas e os armários devem estar ao alcance do u7lizador da 
cadeira de rodas. Isto pode ser feito baixando a altura da mesa, 
da pia e dos armários e/ou instalando prateleiras suspensas.

• Para facilitar as transferências para a cama, pode ser instalada
uma placa para transferência ou um suporte de elevação. 
Cer7fique-se de que durante a noite a cadeira de rodas ou as 
muletas estão ao alcance do u7lizador.  

Modificações na casa de banho
É possível fazer várias modificações na casa de banho para que o 
banho e a utilização da latrina sejam mais seguros e fáceis para a 
pessoa com amputação.
1. Tomar banho: a prótese tem de ser retirada durante o banho. 

Utilize uma cadeira ou um banco no banho para apoiar o 
equilíbrio. Basta utilizar uma cadeira simples que não
escorregue. Coloque também um tapete antiderrapante no 
chão para reduzir a possibilidade de escorregar. 

2. Ir à casa de banho: instale barras de apoio ao lado e atrás da 
latrina para apoio adicional ao utilizar a casa de banho. 

Nota: certifique-se sempre de que a casa de banho e/ou latrina são
adaptadas quando as capacidades de autocuidados da pessoa
aumentam, para permitir uma utilização independente. Em
qualquer caso, mantenha a casa de banho ou a latrina limpa para 
evitar infeções. 
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No que diz respeito ao
desenvolvimento do 
capítulo Amputação da 
RehApp, gostaríamos de 
expressar a nossa
gratidão, em particular, 
pelas valiosas
contribuições de Theo 
Verhoeff, Graziella
Lippolis
(Humanity&Inclusion), 
Anthony Rombach
(Edorso) e Sandra 
Titulaer (Rijndam
Revalidatie). Os créditos
fotográficos pertencem
a Art Kuiper e a Theo 
Verhoeff (cortesia do 
ICRC). Os recursos
utilizados para a  
elaboração do capítulo
Amputação podem ser 
encontrados no site, o 
qual será lançado
brevemente. 

Isso foi possível com o apoio de:

Nota final
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