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Variáveis Psicológicas:
• Causas da amputação/fase da vida

1ªs Jornadas Transdisciplinares
em Amputados do Membro Inferior
do GIFPA

Elisabete Calisto Pereira (Psicóloga)

• A causa da amputação é um potencial mediador da
adaptação psicológica
• Price e Fisher (2007), num estudo com indivíduos com
amputação do membro inferior e superior, constataram
que os pacientes que perderam os membros devido a
causas traumáticas ou imediatas apresentavam maior
angústia emocional do que os indivíduos com
amputação não traumática

Ana Paula Silva (Psicóloga/ Neuropsicóloga) HFF

Morbilidade Psicológica:
Depressão e Ansiedade
• Amputação em jovens pode representar uma rutura no
seu desenvolvimento e a dificuldade de aceitação maior
em relação às pessoas idosas (Fitzpatrick, 1999)

• Sintomas depressivos como tristeza, choro, isolamento social,
perda de apetite, alterações no sono, são mencionados como
frequentes em pessoas com amputação (Wald e Álvaro, 2004)

• Alterações importantes: dependência funcional,
alterações físicas, profissionais, sociais e lúdicas

• Os sintomas depressivos após o período de hospitalização são
relacionados com o baixo nível de mobilidade, a restrição de
atividades, o sentimento de vulnerabilidade e baixas condições
de saúde em geral. (Fitzpatrick ,1999)
• As taxas de sintomatologia depressiva em indivíduos amputados
são 2 a 4 vezes superiores às da população em geral (Darnall et
al., 2005)
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• Estudos apontam para que a ansiedade é elevada nos
dois primeiros anos, principalmente durante a
hospitalização imediatamente após a amputação
(Horgan e MacLachlan, 2004)
• Altas taxas de ansiedade parecem estar associadas aos
distúrbios de autoimagem corporal, como percepção
distorcida e negativa sobre a aparência física

• Alterações de humor e de comportamento
(agressividade, impulsividade, perturbações severas,
ideação suicida)

• No estudo de Copuroglu, Ozcan, Yilmaz, Gorgulu,
Abay e Yalniz (2010), com amputação traumática,
verificou-se que durante o período pós-operatório
precoce 2,7% necessitaram de apoio psiquiátrico para a
Perturbação de Stresse Agudo. Verificou-se ainda, que
após o sexto mês, 77,% apresentavam PSPT
• Imagem corporal, autoestima,sexualidade, inserção
social

• Dor (existem várias teorias para explicar a dor fantasma)
• A dor pode ser desnecessária para o individuo e poderia
já existir antes da amputação
• A dor fantasma e a dor no coto podem também pode ser
um dificultador na adaptação psicológica
• Alterações familiares

• Os fatores de personalidade e as estratégias de coping são
fundamentais para a compreensão do processo de adaptação
à amputação (Rybarcyk & cols., 1997)

• Existem diferentes estratégias de coping adotadas pelos
indivíduos, nomeadamente o coping ativo focado no
problema e o coping passivo focado na emoção
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• O uso de estratégias de coping focadas na emoção,
especialmente o evitamento, negação, religião, catastrofização,
desligamento comportamental (álcool e drogas), têm sido
associado a piores resultados em indivíduos com trauma
psicológico
• As estratégias de coping passivas e com foco na emoção foram
associadas a maior gravidade dos sintomas depressivos e de
PSPT e a um pior ajustamento psico-social, não aceitação do
problema

• Verificou-se também que com a utilização do coping ativo (resolução
de problemas, planear, procurar apoios, aceitação, representação
positiva) os pacientes que aceitam melhor a amputação apresentam
maior satisfação de vida
• Encontrou-se também uma relação significativa entre a satisfação
com a vida e reinterpretação positiva

Ramos, Cristiana (Dependência funcional, morbilidade psicológica, sintomatologia traumática, coping e satisfação com a vida em amputados do
membro inferior 2012,)

• Intervenção na sintomatologia (depressão possui maiores
implicações, necessita de ser precocemente tratada)

Intervenção Psicoterapêutica
• Segundo Lange e Heuft (2001) a indicação para a intervenção do
psicólogo deve ser pautada nas necessidades individuais de cada
paciente
• A atuação da psicologia na equipa multidisciplinar é considerada
importante para atuar com o paciente, nos processos emocionais,
na intervenção precoce (pré-operatória e pós-operatória)

• No sentido de promover maior ajustamento psicológico à amputação
é importante trabalhar o Luto
• Descoberta guiada, auxiliar na reflexão e experienciação de
emoções e pensamentos ( mudança de pensamentos automáticos
destrutivos e crenças disfuncionais/ distorção cognitiva, evidências
contrárias)
• A elaboração do Luto inicia-se antes da cirurgia ocorrer e pode durar
por tempo indeterminado. Fitzpatrick (1999) considera que o
processo se inicia frequentemente com períodos de avanço e recuos
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• Promover coping adaptativo (Beck, 1997)
• Implementação da mudança: tratamentos; autoeficácia;
estilos de vida; metas atingir; desporto
• Programas multidisciplinares, psico-educação
• Estratégias de lidar com a dor
• Relaxamento, diário da dor, linha do tempo
• Medicação/acompanhamento especializado
• Autoimagem, autocuidado, autonomia (Benedetto, 2002)

«O fim duma viagem
é apenas
o começo doutra…»
(Saramago, 1998)

• Prevenção de recaída/reintegração
• Inserção social/extensão da rede de apoio
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