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A amputação é um tipo de tratamento necessário a
diversas doenças e, com ela, surge a necessidade de
substituir a área amputada por uma prótese. A equipe
multiprofissional deve compreender que, após a perda do
segmento corporal do usuário, é necessário planejar e
executar sua reabilitação para garantir a funcionalidade de
seu membro e autonomia de vida.
Nas fases pré-protética e protética, a pessoa
amputada passa por um período de preparação, orientação e
adaptação à prótese que fará parte de sua vida dali em
diante. A atuação dos profissionais é fundamental para a
retomada da independência e para a ampla recuperação
funcional.
Ao final da leitura deste recurso educacional, espera-se
você possa compreender as etapas que compõem as fases
pré-protética e protética das amputações de membros.
Bons estudos!
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É o tempo entre a alta da atenção hospitalar e a
adequação de uma prótese definitiva ou a decisão de não
ajustar o paciente a um membro artificial pela atenção
especializada.

1.1 Avaliação Geral

Os principais objetivos dessa fase são¹:
• Independência no cuidado com o membro residual;
• Aplicação de bandagens e meias elásticas;
• Cuidado com a pele;
• Posicionamento;
• Independência em mobilidade, transferências e atividades
funcionais;
• Marcha com descarga de peso parcial com muletas;
• Descarga de peso total quando tolerada;
• Deambulação com uma perna com muletas/andador, se
ajustado com curativo flexível;
• Demonstrar cuidadosamente o programa de exercícios
domiciliares;
• Exercícios de amplitude de movimento (ADM) com
evolução para exercícios resistidos para todas as partes do
membro inferior residual;
• Exercícios de fortalecimento e ADM para o membro
inferior não amputado;
• Cuidados com o membro inferior remanescente, se a
amputação for por razões vasculares.

Nessa fase, a avaliação deve incluir as características
gerais do coto: localização, forma (globoso ou cônico), se
há presença de cicatriz hipertrófica, aderência cicatricial,
infecção, sensibilidade alterada, enxertia, neuromas e
espículas ósseas.

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Diretrizes de atenção à
pessoa amputada.1. ed. Brasília, 2013.

1.2 Avaliação Específica
Nessa avaliação, as medidas de comprimento deverão ser
tomadas desde a linha articular mais próxima até o ápice do
coto, com perimetria partindo de 5 cm do ápice do coto.
Pelo menos uma radiografia em dois planos deve ser
realizada, geralmente de frente e perfil, para melhor
visualização das estruturas ósseas do coto².
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Fonte: Clker-Free-Vector-Images. Pixabay

O primeiro registro
histórico de uma tentativa de
protetização foi descrita por
Heródutos, em 484 a.C.,
depois que um prisioneiro que
foi condenado à morte
amputou o próprio pé para
escapar das correntes que o
prendiam. Após a fuga, fez
uso de um pé artificial de
madeira com o objetivo de
substituir a parte amputada³.
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Na Segunda Guerra Púnica do século II a.C. o primeiro
registro de prótese de mão foi registrado. O general romano
Marcus Sergius, após amputar a mão, utilizou uma prótese
mecânica confeccionada de ferro para lutar nas batalhas da
guerra.

Cada pessoa necessita utilizar uma prótese de acordo
com sua idade e sua atividade de vida diária. Sendo
assim, o sistema de classificação das próteses pode se
dar de acordo com sua finalidade em membros
superiores e inferiores.
Nas próteses de membros inferiores:
1) Passiva ou estética: mais leves, mas com pouca ou
nenhuma mobilidade funcional, objetivo estético.
2) Ativas ou funcionais: certa funcionalidade, que é acionada
a partir do movimento realizado pelo coto.
Estética

Funcional

Atualmente, pode-se ter como definição de prótese o
dispositivo implantado no corpo humano para substituir a
ausência de um membro, no sentido mais amplo, dentre os
quais pode-se também incluir dentaduras, cabeças
femorais de titânio e válvulas cardíacas de plástico¹.
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada à
Saúde. Guia para Prescrição, Concessão, Adaptação e Manutenção de Órteses,
Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção. Brasília, 2019.
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3) Próteses mioelétricas: são acionadas por meio de
eletrodos inseridos na superfície da pele, e que captam os
estímulos do músculo e enviam para o processador da
prótese, o que causa o movimento.

5) Próteses hidráulicas: possuem uma unidade hidráulica que
controla a fase de balanço da marcha.

Fonte: UNA-SUS/UFMA.

4) Próteses metálicas: componentes que são implantados no
corpo, por exemplo, prótese de quadril e de joelho.

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada à
Saúde. Guia para Prescrição, Concessão, Adaptação e Manutenção de Órteses,
Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção. Brasília, 2019.
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Nas próteses para membros superiores3:

2) Ativas: possuem movimento realizado a partir da ação dos
músculos do coto ou da articulação por meio da tração de
tirantes (tiras de fixação da prótese). Podem ser prescritas
para todos os tipos de amputação, exceto as parciais de
mão.

1) Estéticas ou passivas: confeccionadas com material
modular em alumínio, e utilizadas em todos os níveis de
amputação. Não priorizam a função do membro.
Prótese passiva

Fonte: Instituto Nacional do Seguro Social. Manual sobre Prescrição de Órteses,
Próteses Ortopédicas não Implantáveis e Meios Auxiliares de Locomoção. –
Brasília, 2017
Fonte: Instituto Nacional do Seguro Social. Manual sobre Prescrição de Órteses,
Próteses Ortopédicas não Implantáveis e Meios Auxiliares de Locomoção. –
Brasília, 2017
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3) Mioelétricas: contam com fonte de energia externa e
sistema de eletrodos conectados à pele que captam os
estímulos elétricos da contração muscular do coto,
amplificam e enviam para o processador, que proporciona o
fechamento e a abertura da mão, por exemplo. Esse tipo de
prótese é indicado para todos os níveis de amputação, sendo
necessário controle da contração muscular do coto;

4) Híbridas: possuem indicação para amputação acima do
cotovelo, por utilizarem um sistema de articulação de
cotovelo mecânico, que é ativado pela tração de tirantes em
conjunto com a mão mioelétrica, com fonte externa de
energia.
As próteses ortopédicas para substituição dos membros
inferiores também podem ser classificadas pelas
características da prótese. Confira a seguir:
• Exoesquelética

Fonte: GOMES, Guilherme Gallo Costa et al. Construção de uma prótese
mioelétrica de mão controlada por micromotores conectados a uma placa de
Arduino. Braz. J. Hea. Rev., v.2, n. 1, 2019. p. 123-136. Disponível em
https://www.brazilianjournals.com/index.php/BJHR/article/view/860

Pode ser chamada também de crustácea, feita de
plástico rígido. A parte externa é rígida e moldada para
simular o contorno da perna anatômica. Esses tipos de
prótese são muito duráveis e possuem um acabamento
plástico impermeável aos líquidos, contudo, são menos
frequentemente prescritas por serem menos realistas e não
permitirem mudanças no alinhamento³.
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Exoesquelética

2. FASE PROTÉTICA
Endoesquelética

coberto com espuma de borracha e uma meia resistente ou
revestimento similar. Essa prótese possui um mecanismo
que permite alinhá-la, contribuindo para o conforto e
facilitando a marcha do usuário³.

2.1 Próteses na atenção
especializada do SUS

Fonte: CARVALHO, José André.
VANTAGENS NA PROTETIZAÇÃO DE
AMPUTADOS
TRANSTIBIAIS
SUBMETIDOS A TÉCNICAS CIRÚRGICAS
NÃO CONVENCIONAIS. 2012. 80 f. Tese
(Doutorado em Ciências) - Faculdade de
Ciências Médicas, Universidade Estadual
de
Campinas.
Campinas.
p.23.
Disponível
em
http://repositorio.unicamp.br/bitstre
am/REPOSIP/308490/1/Carvalho_Jose
Andre_D.pdf

Fonte: Instituto Nacional do Seguro
Social. Manual sobre Prescrição de
Órteses, Próteses Ortopédicas não
Implantáveis e Meios Auxiliares de
Locomoção. Brasília, 2017

• Endoesquelética
Chamada de perna modular, é composta por uma
central de alumínio ou tubo de plástico rígido geralmente

Na Atenção à Pessoa Amputada no SUS, a concessão
de próteses é prevista pela Rede de Cuidados à Pessoa com
Deficiência nos serviços de Centros Especializados em
Reabilitação (CER) que têm a modalidade de reabilitação
física e que contam com o componente de Oficina
Ortopédica.
A prescrição da prótese deve ser feita por médico ou
fisioterapeuta, no caso das próteses de membro inferior, e
por médico, fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional nas
próteses de membro superior. O processo de confecção da
prótese passa pela tiragem do molde pelo técnico em
órteses e próteses e pela sequência de produção do modelo
negativo, do modelo positivo para preparação do encaixe,
da prova com o paciente, da montagem dos componentes
protéticos e da prova final de alinhamento estático e
dinâmico.
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2.2 Confecção das próteses Orientações

4. Utilizar espuma de poliuretano expandido para fazer os
enchimentos que irão completar a altura na fase de prova e
que darão a forma anatômica final à prótese;

1. Utilizar somente materiais adequados a cada tipo de
prótese, já devidamente aprovados no meio da ortopedia
técnica, e obedecer, rigorosamente, às recomendações e
indicações fornecidas pelo fabricante e/ou importador e
fornecedor;

5. Escolher os componentes das próteses considerando
critérios rigorosos quanto às vantagens reais que irão
oferecer ao usuário, como a sua funcionalidade, a relação
custo x benefício, e obedecer às recomendações técnicas
dos seus fabricantes quanto ao limite de peso e indicação do
tipo usuário.

2. Confeccionar a laminação da resina em sistemas de vácuo,
visando eliminar bolhas de ar, ter maior resistência e alcançar
menor peso. A pesagem correta dos ingredientes da mistura
da resina deve obedecer às quantidades recomendadas pelo
seu fabricante, o que é de fundamental importância para se
obter a qualidade final da laminação;
3. Utilizar malhas de fibra sintética, de acordo com as
especificações do fabricante, com colocação de reforços
proporcionais ao peso corpóreo do usuário, utilizando fibra
de carbono e/ou manta de fibra de vidro nos pontos de maior
esforço, que nas próteses transtibiais se localizam na parte
anterior da "canela“ na forma de abas superiores próximas ao
joelho, e que nas próteses transfemorais ficam na parte
inferior da articulação do joelho, na borda superior do
soquete;

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Diretrizes de atenção à
pessoa amputada.1. ed. Brasília, 2013.
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O soquete de encaixe do coto é a superfície de contato
do paciente com o componente protético. Esse é um ponto
crítico da protetização, e deve ser fabricado seguindo as
recomendações para cada nível de amputação. Veja a seguir:
a) Desarticulação de quadril
Este soquete deverá ser confeccionado em
polipropileno moldado a vácuo ou em resina, também
laminada a vácuo, como no caso da imagem, em que a parte
do lado amputado será em resina rígida e o lado oposto ao
amputado será em resina flexível. O recorte deste soquete,
também chamado de cesto pélvico, deve ser feito de modo a
permitir ao usuário fletir o tronco para frente, até uma
posição que lhe permita amarrar o calçado.

Fonte: OLIVEIRA, Valdemar Meira de. Qualidade de vida dos protetizados de
membros inferiores: estudo retrospectivo. 2009. 111 f. Dissertação (Mestrado
em Ciências da Saúde) – Universidade de Brasília. Brasília.p.68. Disponível em
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/9001/1/2009_ValdemarMeiradeOli
veira.pdf
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O molde de gesso para a confecção do soquete do quadril
terá que ser produzido de acordo com as normas já
estabelecidas pela ortopedia técnica. Quando for utilizado
o polipropileno, a placa de fixação da articulação deverá ser
envolvida em um semi cesto de resina laminada pela parte
externa do polipropileno, utilizando reforço de fibra de
carbono ou manta de vidro.
b) Transfemoral
O soquete para amputado transfemoral, com exceção
dos casos em que houver contraindicação médica, deve ser
com contato total, com boa acomodação para a massa do
coto, sem pressões excessivas. No caso dos soquetes
quadrilaterais, a mesa de apoio do ísquio deve ser suave,
sem quinas, bem modelada e em posição horizontal em
relação ao solo. O canto medial anterior deve ter espaço para
acomodação do músculo adutor, e a saída da válvula deve
ficar o mais distal possível. O contra-apoio anterior no
triângulo de Scarpa deve ser mais elevado, cerca de 15 mm
acima da mesa do apoio do ísquio.
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Uma outra forma de encaixe transfemoral é o chamado
encaixe longitudinal ou encaixe de contenção isquiática
(também conhecido por encaixe CAT - CAM).
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Encaixes quadrilaterais

Características específicas do encaixe transfemoral:
• A medida anteroposterior é maior que aquela de um
encaixe quadrilátero;
• A medida médio-lateral é menor que aquela de um encaixe
quadrilátero;
• A medida médio-lateral interóssea (distância entre o ramal
isquiático e o sub-trocânter) deve ser respeitada com a
maior precisão possível;
• A tuberosidade deve estar contida aproximadamente de 3
cm a 4 cm dentro do encaixe (em relação à borda do
encaixe);
• A tuberosidade não possui um apoio no plano horizontal
como acontece no encaixe quadrilátero;
• O fêmur deve ser posicionado em adução (posição
fisiológica);
• O encaixe sempre deve proporcionar contato total.
Fonte: Ortopedia Nordeste. UNA-SUS/UFMA.
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c) Desarticulação do Joelho

d) Transtibial

Este soquete requer uma modelagem precisa da parte
distal do coto em que será exercida toda a carga, e também
sobre os côndilos femorais medial e lateral onde será
conseguida a suspensão da prótese. O soquete flexível
deverá ter um acolchoamento na parte distal, que é onde
ocorrerá o apoio, porem não muito espesso, para evitar o
alongamento excessivo do soquete rígido. Na sua borda
superior/anterior, deverá ser feito um ressalto que servirá de
guia para o seu correto encaixe.

Os pontos de apoio (carga) nos vários tipos de
soquetes transtibiais são os mesmos, diferenciando-se
somente quanto à suspensão. Por isso, em um soquete
transtibial, além do desejado contato total (com exceção
para os casos em que houver contraindicação), deve-se
procurar obter um bom apoio de carga sob o côndilo tibial
médio, um segundo apoio de carga não muito forte
(sub-patelar), e um contra-apoio na face lateral anterior e na
face posterior do coto (poplítea).
Deve-se aliviar o apoio na crista e na extremidade distal da
tíbia, bem como na cabeça e na extremidade distal da
fíbula. No soquete PTB, a modelagem termina no nível da
articulação do joelho e, no soquete KBM, a modelagem
necessita subir, de modo a englobar a parte superior dos
côndilos femorais (médio lateral). No soquete PTS, deve-se
modelar a parte superior da patela.

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na
Saúde. Confecção e manutenção de órteses, próteses e meios auxiliares de
locomoção: confecção e manutenção de próteses de membros inferiores, órteses
suropodálicas e adequação postural em cadeira de rodas. Brasília, 2013. Disponível
em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/ publicacoes/confecao_manutencao_orteses_
proteses.pdf
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Encaixe transtibial Patellar
Tendon Bearing - PTB

Fonte: Instituto Nacional do Seguro Social. Manual sobre Prescrição de Órteses,
Próteses Ortopédicas não Implantáveis e Meios Auxiliares de Locomoção.
Brasília, 2017
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Encaixe transtibial Prothese
Tibiale Supracondylienne - PTS

Fonte: Ortopedia Nordeste. UNA-SUS/UFMA.
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Encaixe transtibial
KondylenBettung Münster - KBM

Fonte: Instituto Nacional do Seguro Social. Manual sobre Prescrição de Órteses,
Próteses Ortopédicas não Implantáveis e Meios Auxiliares de Locomoção.
Brasília, 2017
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e) Syme:
Nesse tipo de amputação, o ponto de descarga é
terminal, podendo também ser utilizado o apoio sub-patelar.
O soquete deve obedecer à forma natural do coto, até ao nível
do joelho, onde será recortado nos moldes de soquete do tipo
PTB. A parte posterior deverá ser bem modelada, uma vez
que a suspensão deste tipo de prótese será nesse ponto.
1. Syme com próteses endoesqueléticas (modulares): o
revestimento cosmético de espuma deverá ser fixado em
uma sobrecapa de resina laminada, e esta então deve ser
fixada no soquete por parafuso ou velcro e também na junção
com o pé, devendo a espuma ser colada ao adaptador próprio
de encaixe no pé. Este procedimento facilitará a manutenção
dos componentes e averificação de sua procedência, sendo
vedada a colagem da espuma diretamente no soquete ou no
pé.
2. Syme com próteses exoesqueléticas (resina laminada) com
pé sem articulação tíbio-társica: este típo de prótese terá que,
além da fixação por parafuso, ser firmemente colada à parte
do tornozelo com cola especial, conforme indicação do
fabricante.
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O alinhamento das próteses deverá obedecer às indicações
e normas técnicas preestabelecidas de cada fabricante dos
componentes utilizados, adequando à fisiopatologia do
usuário. Para a manutenção do contato do coto com a
prótese, é necessário um sistema de suspensão. Os
métodos de suspensão das próteses devem ser
considerados pelo nível da amputação. Veja a seguir:
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c) Cinto Sileziano: Ancorado na parte lateral-posterior e
abotoado na parte anterior, em uma posição mais lateral, tem
como ponto de apoio para suspensão a parte superior da
crista ilíaca, do lado contrário ao amputado e, neste ponto
(crista ilíaca), deve ser acolchoado ou fazer apoio sobre uma
peça de termo plástico moldado sobre a crista ilíaca, o que irá
oferecer mais conforto ao usuário.
III. Desarticulação do Joelho:

I. Desarticulação do Quadril:
A suspensão deste tipo de prótese é possibilitada pela
modelagem do soquete (cesto pélvico) sobre as cristas
ilíacas, sendo aconselhável acolchoar estes pontos a fim de
proporcionar maior conforto ao usuário.
II. Transfemoral:
a) Sucção: O coto deve ficar acomodado dentro do soquete
sem pressão excessiva, com contato total, reduzindo em,
aproximadamente, 5% a circunferência da parte superior do
soquete, formando um anel que irá vedar a passagem de ar
criando a sucção.
b) Cinto Pélvico: O cinto deve estar localizado entre os
trocânteres e as cristas ilíacas, e a sua articulação do quadril,
quando houver, deve estar anteriorizada cerca de 15
milímetros em relação à linha central da prótese.

a) Nos soquetes de resina para este tipo de amputação, a
suspensão se dará pela modelagem do soquete flexível sobre
os côndilos femoral medial e lateral, sendo esta uma técnica já
consagrada.
b) Nos soquetes, principalmente das próteses exoesqueléticas,
quando é usado o manguito de coxa (coxal) em couro tipo
Soleta ou até em polipropileno, a suspensão ocorre pelo próprio
ajuste do manguito. No entanto, a modelagem sobre os
côndilos
femorais
irá,
com
certeza,
aumentar
consideravelmente o conforto do soquete.
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IV. Transtibial:

flexível nas suas abas, quase que igualando o diâmetro do
joelho. Caso contrário, haverá dificuldade para calçar a
prótese.

a) Prótese PTB: A suspensão será feita por meio de um
dispositivo de couro ou plástico, e abotoada com fivela ou
velcro, com um desenho especial com 4 (quatro) pontas
interligadas na parte que fará apoio sobre a patela, sendo que
duas dessas pontas irão se encontrar para abotoar,
envolvendo a parte distal da coxa logo acima da patela. As
outras duas pontas serão ancoradas na parte lateral e
medial, ficando estes dois pontos posteriorizados 2 cm em
relação à linha central-vertical da prótese, de modo a permitir
que esta correia não exerça pressão na patela quando o
joelho estiver fletido. É vedado o uso de correias circulares
com ancoragem medial e lateral na prótese.
b) Prótese PTS: A suspensão é feita acima da patela e
côndilos femorais, requerendo, por isso, uma boa
modelagem do soquete.
c) Prótese KBM: A suspensão se dá por uma boa modelagem
das abas medial e lateral sobre os côndilos femorais. Neste
tipo de suspensão, as bordas superiores das abas devem ser
modeladas ligeiramente viradas para o lado externo, pois se
ficarem viradas para o lado interno irão penetrar nos tecidos
e machucar. Quando o diâmetro médio-lateral, ao nível da
articulação do joelho, for maior do que o diâmetro da parte
distal do fêmur, ao nível da parte superior dos côndilos, é
necessário que se aumente a espessura do soquete

d) Prótese com Manguito (coxal): A suspensão é obtida pelo
ajuste do próprio manguito. No entanto, nos manguitos
desarticulados de joelho, uma boa modelagem sobre os
côndilos femorais irá aumentar muito o conforto com a
prótese.
V. Syme:
A suspensão na prótese será feita aproveitando-se a
modelagem na parte posterior distal do coto, utilizando uma
tampa posterior no soquete que é aberta para a introdução do
coto. Em cotos com menor volume de massa na extremidade,
é possível utilizar técnica semelhante à utilizada nos
A etapa de Prova da Prótese é fundamental para o sucesso
da protetização e envolve algumas etapas, como:
1. Após a montagem da prótese, obedecendo ao chamado
alinhamento de bancada, o paciente deve calçá-la para que
se proceda à prova dinâmica de marcha, executada
obrigatoriamente com a utilização de uma barra paralela,
ocasião em que o protesista irá verificar o seu alinhamento
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dinâmico, altura, corrigir posições inadequadas, de modo a
alcançar o perfeito ajuste e conforto oferecido pelo soquete,
além de verificar se os componentes escolhidos estão sendo
bem utilizados, ou ainda se realmente estão indicados para
aquele paciente. Qualquer substituição de componentes
deverá ser discutida com a equipe ou médico que fez a
prescrição;
2. A fase da prova é de extrema importância para se obter
uma prótese com qualidade. É nesta ocasião que devem ser
feitas todas as correções necessárias, sem preocupação
com o tempo gasto ou com o número de alterações. O
paciente só deverá deixar a sala de prova quando a sua
prótese estiver totalmente adequada ao seu uso. Se isto não
for possível naquele momento, devido a problemas técnicos,
chame-o para uma outra prova, tão logo solucione estes
problemas;
3. Em algumas situações, os profissionais cometem o erro
primário de anotar as correções observadas no momento da
prova para executá-las posteriormente. Esse procedimento
prejudica a qualidade final da prótese e, em muitos casos, é
o motivo dos problemas que constatamos no dia a dia,
provocando dificuldades na adaptação com a prótese,
atrasando a recuperação do paciente e causando sérios
prejuízos para todos os envolvidos no processo. Caso isso
ocorra, deverá ser realizada nova prova.

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Diretrizes de atenção à
pessoa amputada.1. ed. Brasília, 2013.

Feita a prova da prótese e os ajustes necessários, é
realizada a entrega da prótese. Embora o treinamento com a
prótese deva ser feito em centros de reabilitação capacitados
para este fim, o protesista deve calçar a prótese já totalmente
pronta no paciente para que possa conferir todos os detalhes
de funcionalidade e recursos técnicos dos componentes,
além do conforto e da estética da prótese, informando ao
paciente o modo correto de calçá-la e os cuidados
fundamentais que ele deve dispensar a sua prótese.

2. FASE PROTÉTICA
A confecção de próteses ortopédicas para substituição dos
membros superiores envolve os procedimentos de
laminação da resina e os cuidados com a sua execução,
que devem obedecer às mesmas normas já estabelecidas
para as próteses destinadas aos membros inferiores.

A decisão quanto ao tipo de prótese a ser confeccionada
para um paciente amputado de membro ou membros
superiores, bem como a escolha de seus componentes,
deve ser precedida de uma análise muito profunda, e
executada por uma equipe multidisciplinar composta por
médico, terapeuta, psicólogo, assistente social e
protesista, pois deverão ser analisados aspectos
fundamentais, como o tipo de amputação, a necessidade
ou não de correção do coto, a funcionalidade, o grau de
utilização e a estética da prótese, a expectativa e a
aceitação por parte do paciente e seus familiares, o apoio
destes ao paciente e, o principal, onde fazer o treinamento e
adaptação da prótese.
O protesista terá, ainda, que se preocupar com o peso
da prótese, com o maior aproveitamento possível dos
recursos oferecidos pelos componentes escolhidos e, no
caso das próteses de movimentos mecânicos, desenvolver
um sistema de suspensão e acionamento dos componentes
de modo simples e que seja de fácil colocação.

2. FASE PROTÉTICA
Para a confecção de próteses de membros superiores,
o protesista terá que, muitas vezes, utilizar componentes
importados e deverá dispor de um bom conhecimento quanto
ao funcionamento, recursos, normas técnicas, utilização e
indicações.
Nos tipos de encaixe para próteses de membro
superior, o encaixe interno deve manter o contato com toda
extensão do coto, permitindo, assim, total liberdade de
movimento articular.
Existem dois tipos de encaixe para membro superior: o
fechado, que envolve o coto e a articulação; e o semiaberto,
usado em cotos com deformidades, por exemplo, nas
malformações congênitas.
• Para o punho, o mais indicado é o encaixe total, sem o
envolvimento da articulação do cotovelo, permitindo
liberdade de movimentos, incluindo pronação e supinação³.
• Para os cotos de antebraço, o encaixe deve ter contato
total, envolvendo a articulação do cotovelo, mantendo boa
suspensão sem utilizar correia de fixação³.
• Para cotos muito curtos de antebraço, são utilizados
sistemas de suspensão de silicone, também chamados de
“Liners”³.

2. FASE PROTÉTICA

2. FASE PROTÉTICA

• Para o cotovelo, é utilizado o encaixe total; para os cotos
acima do cotovelo, o encaixe envolve parte do ombro; e em
casos do uso de sistemas de suspensão em silicone, o
encaixe é feito abaixo do ombro, permitindo liberdade do
movimento articular³.

• Para o ombro, são confeccionadas próteses no sistema
modular, que permite os movimentos de abdução, adução,
flexão e extensão. Possui o controle passivo, e seu ajuste é
feito manualmente³.

• Para o ombro: o encaixe deve ter superfície de contato
grande, sem limitar a mobilidade escapular³.

Mão mioelétrica

As próteses de mão podem ser com mão estética, mão
mecânica, mão mioelétrica, mão DMC® (Dynamic Mode
Control®, mão com Sensor-Suva® e gancho. Os tipos de
articulação variam de acordo com a altura da amputação.
• Para o punho, é importante avaliar o tipo de prótese de mão
e a função desejada e, nesse caso, se utiliza uma
protetização sem alongamento excessivo do antebraço. Nos
demais níveis, são utilizados punhos fixos e articulados, que
podem ser passivos, ativos ou mioelétricos. A fixação deve
permitir a troca rápida das próteses de mão, se necessário³.
• Dentre as próteses que substituem a articulação do
cotovelo, existem as modulares em alumínio, utilizadas em
próteses estéticas com trave de desbloqueio; e as
convencionais de plástico ou resina, que são indicadas nos
casos de próteses ativas, sendo mais resistentes do que as
modulares³.

Fonte: BELTER, J.T.; DOLLAR, A,M. Performance characteristics of
anthropomorphic prosthetic hands. Proceedings of the IEEE International
Conference on Rehabilitation Robotics; 2011 Jun 29–Jul 1; Zurich, Switzerland.
p. 921–27.

Considerações finais
A Assistência à Pessoa Amputada deve ocorrer desde
o momento da notícia da amputação, passando pelo ciclo
perioperatório e se estende até a o uso e adaptação à
prótese. Assim, o profissional que faz parte da equipe
multiprofissional atuante na área deve estar apto ao cuidado
durante as fases pré-protética e protética, com habilidades
e/ou conhecimento sobre o preparativo de prótese, tipos e
escolha da prótese conforme o local de amputação,
confecção, adaptação e orientações de uso. Tais fases são
etapas fundamentais na reabilitação, para a melhoria da
funcionalidade, promoção da autonomia e garantia de
qualidade de vida da pessoa com amputação de membros.
Esperamos que com a leitura deste recurso você tenha
compreendido as etapas que compõem as fases
pré-protética e protética das amputações de membros, e que
você possa aplicar tais conhecimentos na sua prática
profissional e promover saúde à pessoa com deficiência.
Até a próxima!
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