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RESUMO

Amputação é a retirada total ou parcial de um membro, de forma cirúrgica ou traumática, sendo assim um processo de reconstrução de um 
membro sem função ou com função limitada e sua prevalência geral se eleva principalmente pelo aumento da expectativa de vida e aos acidentes 
de trânsito e de trabalho. A sensação do membro fantasma é freqüente em indivíduos que sofreram amputação tem sido atribuída a impulsos 
nervosos da cicatriz de tecido nervoso no coto amputado. Alguns estudos de imagem do cérebro de pessoas que tiveram membros amputados 
que sentem a sensação do membro fantasma é causada por um circuito no córtex cerebral. Da forma que as fibras nervosas, que começavam no 
membro amputado atrofiam, as fibras próximas tendem a expandir-se para ocupar o lugar que elas ocupavam. Desta forma, o objetivo deste 
estudo foi verificar a eficácia do uso da bandagem elástica, associada ao tratamento fisioterapêutico, na sensação do membro fantasma, 
independência funcional e níveis de ansiedade e depressão em paciente com amputação transtibial. Método: Trata-se de um estudo de caso 
experimental quantitativo cujo participante foi uma mulher de 64 anos com amputação transtibial de membro inferior esquerdo, ainda não 
protetizado. As avaliações foram realizadas na admissão e na última sessão, e aplicada a Escala de Sensibilidade do Questionário de Avaliação 
Protética - PEQ, Avaliação do Nível de Ansiedade e Depressão - HAD e Medida de Independência Funcional - MIF. O protocolo de atendimento foi 
realizado em 10 sessões e composto de cinesioterapia para fortalecimento geral e a aplicação da bandagem elástica em formato de leque sobre o 
coto. Resultados: No questionário PEQ obteve inicialmente 26% de sensação do membro fantasma e dor, reduzindo para zero, HAD que na 
primeira avaliação apresentava um risco para provável ansiedade diminuiu em 45% os níveis de ansiedade e em 25% em relação a depressão. 
Quanto a MIF não houve alteração nos valores de avaliação inicial e final (5,8 pontos no escore total). Conclui-se que a utilização da bandagem 
elástica associada ao tratamento fisioterapêutico, foi eficaz em reduzir a sensação do membro fantasma e níveis de ansiedade e depressão na 
paciente com amputação transtibial e que estes benefícios não alteraram o quadro funcional da mesma.
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