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1as Jornadas Transdisciplinares em Amputados do
Membro Inferior
• Associação a Fatores de Risco CV
• Frequentemente, doença arterial
noutros leitos vasculares

Vascular

Critérios clínicos para protetização e
escolha dos componentes protésicos

Traumática
Tumoral
• Sem associação a Fatores de
Risco CV
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Amputação do membro inferior Causa vascular (75-93%)
Pease, W., Bowyer, B., DeLisa´s Physical Medicine
and Rehabilitation, chapter 5, Wolters Kluwer, 2010

 Doença arterial crónica oclusiva que afeta uma grande
proporção da população de adultos;
 Risco aumenta com a idade, com diabetes e com a

Causa traumática (6-10%) - causa mais
frequente na 2ª e 3ª décadas de vida

 Elevada prevalência entre indivíduos com doença vascular
periférica (DVP);
 Especialmente

prevalente

em

doentes

amputados,

admitidos para reabilitação funcional;

exposição a fatores de risco para aterosclerose
 Causa mais comum de complicações
Aterosclerose -> processo progressivo e sistémico
Arteriopatia diabética

precoces e tardias após cirurgia de
revascularização ou amputação;
 Causa mais comum de morbilidade e
mortalidade em indivíduos com DVP,
estando a doença coronária envolvida na
maioria das complicações precoces e
tardias.

Ness et al Am J Geriatr Soc 1999; 47:1255-6
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Quanto mais alto o nível de amputação ou se amputação bilateral:
-Menor velocidade na marcha
-Maior gasto energético

Amputados de causa vascular

Maior stress cardiovascular

Colaboração Equipas de CARDIOLOGIA

• Patologia que contraindique o início de treino físico ou que
precise de supervisão médica;
• Doença CV desconhecida;
- Exame clínico
• Doentes em maior risco de complicações CV durante a
- ECG
- Prova de esforço reabilitação;

Estratificação do risco CV

• Personalizar e adaptar o treino físico às características do
doente.

Amputados de causa vascular

Teste de isquémia com sobrecarga física ou farmacológica
A escolha do teste baseia-se
nas características do doente
nos métodos disponíveis na instituição.

Prova de esforço e exames de imagem
são usados para confirmar o
diagnóstico de doença coronária e
documentar isquémia do miocárdio.

- Estratificar o risco CV do doente
- Decidir opções terapêuticas :
• Iniciar plano de reabilitação

Testes de Isquémia Com Sobrecarga Física
- Prova de esforço:
Ergómetro braço-perna, Ergómetro membros superiores
- Cintigrafia de perfusão miocárdica com esforço
- Ecocardiograma com esforço

adaptado às características do
doente;
• Otimização da terapêutica médica;
Revascularização antes de iniciar
programa de reabilitação
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- Em internamento

• Essencial conhecer:

- Fase Pré – Amputação
- Fase Pós - Amputação

- Em ambulatório

– Estado funcional prévio à amputação
– Condições do membro amputado e estado do coto

 Fase pré – cicatrização do coto
 Fase Pós – cicatrização
PRÓTESE

• Status pré-amputação
– Capacidade de marcha pré-amputação enquanto
fator preditivo de adaptação à prótese e do
potencial funcional
– Independência nas AVD’s (escalas funcionais –
MIF)
– Contexto social (profissionalmente ativo, vida de
relação limitada ao ambiente familiar,
institucionalizado)

– Nível cognitivo (compreensão, memorização)
– Motivação para o tratamento e uso de prótese

- Condições do membro amputado

 Qualidade do coto de amputação (cicatrizes aderentes,
hipertróficas, irregulares)

 Atrasos de cicatrização (maior risco reamputação)
 Flexos (redução capacidade funcional, podem impedir
adaptação à prótese)
 Dor no coto e dor fantasma (redução do perímetro de
marcha e do tempo diário de uso da prótese)
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- Cognição
 Défices de memória dificultam a aquisição de
competências para o uso e utilização da prótese
(calçar e descalçar, os cuidados com os interfaces e
com a prótese)
 Explorar automatismos de marcha

- Motivação

- Co-morbilidades
 Doença renal crónica (hemodiálisados), não impede
protetização
 Variações no diâmetro do coto, implicam dificuldade de
adaptação aos encaixes protéticos (

 Visão: défices acuidade visual (ex. retinopatia diabética)
 prejudicam capacidade de adaptação a prótese, mas não
impedem a protetização

 Pode estar afetada por síndrome depressivo reactivo à
amputação

- Co-morbilidades
 Sequelas de lesões ortopédicas/défices motores do
membro remanescente
 Alterações neuromotoras
 Globais (sequelas de lesão cerebral/ hemiparesias, doenças
neuromusculares…)
 Limitadas a uma região (lesão do nervo CPE, lesões do plexo braquial,
sequelas de poliomielite…)

- MCFL (Sistema de Classificação Funcional)
 K0 -> sem potencial de deambulação ou transferências
segura. Prótese não melhora Qualidade de Vida

 K1 -> Potencial para uso de prótese para transferências e
marcha em superfícies lisas a cadência fixa. Marcha no
domicílio

 K2 -> Potencial para transpor pequenas barreiras no meio
ambiente (escadas, lancil). Marcha em regiões limitadas na
comunidade

 K3 -> Potencial marcha de cadência variável. Transpõe
maioria das barreiras do meio ambiente. Uso na comunidade
e em atividades além da marcha

 K4 ->Capacidade para uso de prótese em atividade de alto
impacto. Habitualmente crianças, adultos jovens e atletas
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- Uso de duas canadianas (sem amputação)

Amputação transtibial

 40% do VO2 máximo
Com auxiliares de marcha
sem prótese

 62% da FC máxima

bem adaptados a
prótese

Fischer et al. Energy cost of ambulation with
crutches. Arch Phys Med Rehabil 1981;62:250-256

- Marcha com muletas axilares – gasto energético
2x maior do que na marcha normal

- Maior gasto
- Quanto mais alto o nível amputação
- Amputação

unilateral

de

etiologia

vascular

comparativamente à traumática

AMPUTAÇÃO TRANSFEMORAL
VASCULAR

TRAUMÁTICA

VO2

0,20 ml/Kg/min

0,16 ml/Kg/min

Velocidade Marcha

42 m/min

71 m/min
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• Ser leve
• Dar segurança na fase de apoio

CRITÉRIOS DE PRESCRIÇÃO
Integrar a evolução técnica com os conhecimentos
de profissionais experientes e satisfazer os desejos
do utilizador

Permitir variação de velocidade
Permitir marcha baixo custo energético

1as Jornadas Transdisciplinares em Amputados do
Membro Inferior

1. Pease, W., Bowyer, B., DeLisa´s Physical Medicine and Rehabilitation,
chapter 5, Wolters Kluwer, 2010
2. Ness et al Am J Geriatr Soc 1999; 47:1255-6
3. 1995,

MEDICARE ADOPTED

the

US Health

Care

Financing

Administration’s (HCFA) Common Procedure Coding System
4. Fischer et al. Energy cost of ambulation with crutches. Arch Phys Med Rehabil
1981;62:250-256
5. Waters RL; Mulroy S. The energy expenditure of normal and pathologic gait .
Gait Posture 1999; 9: 207-31

OBRIGADA PELA ATENÇÃO !

6. Walking symmetry and energy cost in persons with unilateral transtibial
amputations: Matching prosthetic and intact limb inertial properties
Amadora, 13 de Fevereiro de 2015

6

