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Retirada total ou parcial de um membro, sendo este um método de 
tratamento para diversas condições de saúde.

AMPUTAÇÃO

 A amputação pode ser considerada a cirurgia mais antiga da 
história da medicina. Em escavações arqueológicas foram 
encontrados membros amputados do período neolítico. Contudo, os 
primeiros registros são do Século V a.C. por Hipócrates (460-377 
a.C.), considerado o pai da medicina científica.¹ Naquele tempo, a 
amputação era feita nas articulações com guilhotinas, sempre em 
tecidos necróticos, sem sensibilidade e com o uso de ligaduras. E a 
indicação para amputação era em casos de gangrena. 

 Outra descrição técnica sobre amputações de membros é de 
Celsus (25 a.C. - 50 d.C.), segundo o qual as amputações eram feitas 
em planos mais proximais, em tecidos vivos, com transecções 
ósseas, utilizando ligadura dos vasos por fios.

 Ambroise Paré (1510-1590) foi o primeiro a alcançar a 
homeostase dos membros amputados e também o primeiro do qual 
se tem relatos de conseguir conter o sangramento com ligaduras e a 
utilizar pinças e fios para conectar os vasos, assim como é realizado 
nos dias de hoje.¹

 Foi durante a Segunda Guerra Mundial que houve um avanço 
no processo de protetização. Nessa época se inicia a proposta de 
reabilitação com foco na recuperação do coto, objetivando a 
independência e visando proporcionar recuperação mais rápida ao 
paciente.¹ A técnica de miodese, feita durante a cirurgia em que se 
realiza a reinserção muscular no coto ósseo, foi desenvolvida por 
Ertl na Alemanha em 1949 e é utilizada até hoje.²

 Em 1674, foi introduzido por Morel, o uso de torniquetes 
durante as amputações.²

 O século XIX ficou marcado pelas melhorias das técnicas de 
assepsia, anestesia, uso de antibiótico e cicatrização e recuperação 
do coto.

 Já na década de 1960, os cirurgiões notaram que quanto 
maior e mais preservado o coto, mais rápida se dava a recuperação. 
Perceberam que o coto se encaixava melhor na prótese e 
aumentava o braço de alavanca durante a marcha, o que facilitava a 
deambulação com a utilização do recurso assistivo.¹
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