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Resumo: No contexto da prática clínica de ortopedia e traumatologia, surgem por vezes situações em que o doente e a equipa
médica são confrontados com decisões complexas relativamente
à viabilidade de um ou mais membros e eventual necessidade de
amputação. Na revisão das implicações éticas relacionadas com
esta patologia, foi feita uma caracterização quanto à sua etiologia e epidemiologia e quanto às suas opções terapêuticas, tanto
no contexto ortopédico degenerativo como no contexto de lesões
traumáticas. Paralelamente, foram revistos os princípios éticos
de utilidade evidente para a orientação e tentativa de resolução
destes dilemas clínicos. Os aspetos revistos e mais referenciados
na literatura nos últimos anos prendem-se com questões acerca
da conotação negativa e os custos socio-económicos associados
à amputação, mas também com as possíveis vantagens da amputação quando comparada com tratamentos mais morosos e associados por vezes a maior morbilidade.
Sumário. 1) Introdução: a amputação no contexto de cirurgia ortopédica e traumatológica. 2) A cirurgia de revisão: deverá a amputação ser uma primeira opção nos casos em que é necessário
reoperar? 3) Será uma amputação sempre algo negativo? 4)
Quando amputar? 5) A influência do contexto na tomada de decisão sobre uma amputação. 6) O custo económico e social das
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1 – INTRODUÇÃO: A AMPUTAÇÃO NO CONTEXTO DE
CIRURGIA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLÓGICA.

A

pesar da diminuição do número de acidentes de
alta energia condicionando lesões complexas e
amputações traumáticas dos membros inferiores,
as situações clínicas no contexto ortopédico e
traumatológico em que uma amputação é equacionada podem vir a aumentar no futuro próximo, em paralelo
com o aumento de doentes submetidos a cirurgias artroplásticas
(por exemplo uma prótese da anca ou do joelho) e tratamento
cirúrgico de fraturas complexas.
Estes doentes constituem um grupo que se encontra em
risco de infeções de material ortopédico e traumatológico, cuja
evolução por vezes colocará a amputação como uma das opções
em discussão. Não obstante a redução da gravidade dos acidentes de viação, as lesões traumáticas constituem cerca de 16% do
conjunto de doenças a nível mundial, tornando o trauma uma das
maiores causas de morbilidade e mortalidade [1], estimando-se
que as várias formas de lesões traumáticas possam em conjunto
consistir em cerca de 12% da perda de anos de vida ajustados
por incapacidade a nível mundial [2]. Embora a incidência de
lesões traumáticas graves dos membros seja relativamente baixa,
estas podem constituir uma ameaça à vida com uma mortalidade
associada que pode chegar até 10% [58].
No Reino Unido existem cerca de 5000 amputações de
membro inferior por ano sendo cerca de 7-9% atribuíveis a
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lesões traumáticas, no entanto é preciso ter em conta que os amputados traumáticos, frequentemente sendo pessoas jovens, normalmente constituem uma proporção maior da população de todos os amputados, dada a sua maior sobrevida, quando comparados com outras etiologias que conduzem a amputações, nomeadamente vascular e diabética [57].
O número crescente de doentes submetidos a artroplastias associado ao aumento da expetativa média de vida, fará com
que aumente o número de doentes osteoporóticos e com idade
muito avançada, com fraturas cominutivas (muito complexas e
de tratamento/cicatrização muito difícil), fraturas periprotésicas
e outras complicaçõres de artroplastias, cujo tratamento ortopédico poderá passar por uma amputação, sobretudo se complicações passarem por sobreinfeção ou pseudartrose (cicatrização
ineficaz, disfuncional e frequentemente dolorosa).
Em avaliações clínicas de médio e longo prazos, vários
autores publicaram resultados bons ou excelentes em mais de
90% dos doentes submetidos a artroplastias totais do joelho [54];
no entanto a durabilidade destes implantes com função adequada
parece ser de cerca de 13-15 anos. Tendo em conta estes dados
e uma vez que alguns autores preveem um aumento de 670% até
2030 no número de artroplastias do joelho, percebe-se que se
aproxima um aumento importante de doentes com complicações
e necessidade de cirurgias de revisão [54].
Num estudo publicado em 2013, visando cerca de 2400
doentes submetidos a artroplastias do joelho, foi identificada
uma percentagem de 0.41% de amputações, em doentes com
uma média de idades de 67.1 anos e com um tempo médio de
4.5 anos após realização de artroplastia primária do joelho. Nesta
série de doentes, 81% dos doentes amputados apresentava uma
infeção periprotésica, 12.5% apresentava lesão arterial aguda e
6.5% apresentava uma fratura periprotésica [54].
Em relação à ocorrência de complicações de material de
osteossíntese (por exemplo cavilhas, placas e parafusos), as
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referências na literatura são escassas, não havendo estudos de
revisão que esclareçam sobre a necessidade de amputação neste
tipo de doentes.
As lesões traumáticas de membros consistem uma causa
principal de internamento em doentes vítimas de traumatismos
e constituem um custo importante para os sistemas de saúde. Sobretudo se forem tidos em conta os doentes em idade ativa, existem dados publicados que documentam perdas de produtividade
na ordem das dezenas de biliões de dólares [55]. Ainda assim a
incidência de amputações tem vindo a diminuir, constituindo segundo alguns estudos cerca de 0.25% a 1% de todos os doentes
vítimas de trauma, sendo que destes doentes, 76.9% são amputações de dedo e 23.1% são amputações de membro [56]. De
entre as amputações traumáticas de membro, 63.2% referem-se
a amputações dos membros inferiores e destas 16.2% são bilaterais; os níveis de amputação mais comuns são abaixo do joelho
em 30.8% dos casos e acima do joelho em 23.1% dos casos. O
mecanismo de lesão mais comum é o atropelamento em 27.4%
seguido de acidentes de trabalho em 23.9% [55]. Em estudos de
centros de trauma de nível I para populações civis, a percentagem de doentes com amputação traumática completa é de cerca
de 53%, mas existe uma percentagem elevada (34.2%) que se
apresenta com amputações incompletas, mais frequentemente
nos casos dos membros inferiores, e que exigem uma decisão
cirúrgica para completar cirurgicamente a amputação e eventual
tornar mais proximal o nível da amputação [55].
Estas decisões, sejam elas tomadas em contexto de doentes jovens com lesões traumáticas, sejam em doentes mais velhos com patologia ortopédica degenerativa, levantam sempre
questões éticas e eventuais conflitos com o doente ou com os
familiares que sejam designados de decisores substitutos, cuja
abordagem deve ser o mais cuidadosa e informada possível.
2 - A CIRURGIA DE REVISÃO: DEVERÁ A AMPUTAÇÃO
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SER UMA PRIMEIRA OPÇÃO NOS CASOS É QUE É NECESSÁRIO RE-OPERAR?
As revisões de artroplastias, ou seja, as cirurgias para
substituir uma prótese da anca ou do joelho colocada já há vários anos e que apresenta algum tipo de problema (por exemplo
uma infeção), são procedimentos em franco crescimento ao
longo das últimas décadas, sendo provável um aumento do número de situações nas quais a amputação poderá ser a melhor
opção.
Uma prótese do joelho com algum tipo de problema pode
por vezes condicionar uma necessidade de amputação acima do
joelho; o número de cirurgias de revisão de próteses do joelho
sofreu um aumento de 39% entre 2006 e 2010 nos Estados Unidos da América [44], em doentes cuja idade média se situa entre
os 65 e 74 anos. Os motivos de revisão mais frequentes são a
ocorrência de infeção em 25% dos casos e ocorrência de descelamento assético em 19%. Destaque para o facto de a ocorrência
de fratura periprotésica, um diagnóstico cuja incidência tem
vindo a aumentar, ser um motivo raro de revisão artroplástica,
ou seja, o tratamento destas fraturas, na maioria dos casos não
passa pela necessidade de rever a artroplastia. Ainda assim, nos
casos de doentes com múltiplas comorbilidades e idade avançada, uma fratura periprotésica de uma artroplastia total do joelho, pode ser um motivo para ponderar uma amputação acima
do joelho, embora naturalmente esta opção terapêutica raramente ou nunca será do agrado da equipa médica.
Sendo verdade que se trata de uma situação rara, a amputação acima do joelho pode ser uma opção nos casos de falência de cirurgia de revisão de artroplastia do joelho; no caso da
falência de artroplastia total da anca, a amputação não se coloca
habitualmente como uma opção, à exceção de casos catastróficos de processos infeciosos da cintura pélvica. Uma infeção periprotésica recorrente é um desafio muito difícil tanto para o
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doente como para o cirurgião, com opções de tratamento limitadas, incluindo antibioterapia crónica supressiva, revisões artroplásticas com recurso a espaçadores de cimento com antibiótico,
artroplastias de resseção e artrodese. No entanto nos casos de
artroplastias totais do joelho em que as tentantivas sucessivas de
tratamento conservador não têm sucesso, uma amputação acima
do joelho pode ser a derradeira opção terapêutica, ainda que a
incidência de infeção em doentes submetidos a artroplastia total
do joelho seja baixa (0.69% - 1.26%) e a incidência de amputações seja ainda mais baixa (0.03% - 0.18%) [50, 51, 52, 53].
A opção por amputação não é do agrado da maioria dos
cirurgiões ortopédicos e uma das razões para esse facto prendese com o mau resultado funcional, sobretudo em doente idosos;
no entanto, alguns autores argumentam que, em doentes com infeções periprotésicas crónicas com grande morbilidade para o
doente, a amputação pode permitir atingir uma melhoria subjetiva do ponto de vista do doente, apesar dos maus resultados funcionais [50]. Apesar de se tratar de um estudo com uma série
pequena, Khanna V et al descobriram que após a amputação a
maioria dos doentes (1) estavam satisfeitos por ter realizado a
amputação, (2) se pudessem voltar atrás escolheriam novamente
ser amputados não persistindo na tentativa de controlar a infeção
e (3) se pudessem teriam optado pela amputação mais cedo [50].
Estudos como estes podem lançar uma perspetiva menos
negativa sobre o gesto da amputação, tanto do ponto de vista do
cirurgião como do doente. Além disso, a predominância dos estudos publicados acerca dos resultados funcionais de doentes
amputados representa uma população de doentes vítimas de
traumatismos ou doentes oncológicos (com tumores localizados
nos membros e que podem necessitar de uma amputação), doentes estes que apresentam uma idade média inferior aos doentes
com falência de artroplastia e cuja demanda funcional é inversamente superior. Além disso e ao contrário dos doentes amputados no contexto traumático, estes doentes apresentam situações
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com evolução crónica, tendo mais tempo para se preparar e aceitar a ideia de perder um membro, argumentando-se a favor da
influência positiva deste factor tempo na adaptação à nova realidade por parte do doente amputado [50]. Por outras palavras, o
fator tempo influencia positivamente o exercício da autonomia
do doente, permitindo-lhe habituar-se à nova realidade e tomar
uma decisão de maneira mais determinada e segura.
Os números relativamente raros de amputações no contexto de doentes com artroplastias do joelho não permitem realizar correlações com força estatística, no entanto, na literatura
disponível, parece ser importante o número de procedimentos
cirúrgicos tentados, até que a opção pela amputação acaba por
ser tomada; apesar de ligeiras variações, em média são tentados
6 procedimentos cirúrgicos (entre 2.8 até 7.6 dependendo das
séries) até à aceitação do insucesso do tratamento preservador
do membro. Outro fator que parece ser indicador da necessidade
de amputação prende-se com existência de defeitos cutâneos sobretudo se associados a infeção [50], situação esta normalmente
condenada à falência do tratamento preservador do membro. Estes dados, não podendo ser utilizados como guidelines de forma
rígida, constituem referências que podem ajudar o doente e o seu
cirurgião a tomar uma decisão informada e partilhada.
3 – SERÁ UMA AMPUTAÇÃO SEMPRE ALGO NEGATIVO?
Admitindo que uma lesão grave de um membro constitui
sempre uma perda importante de funcionalidade na vida de um
indivíduo, será, no entanto, a amputação sempre uma má opção,
do ponto de vista do doente e do prestador de cuidados de saúde?
A amputação de um membro é um evento que altera a
vida do doente, implicando sequelas sociais, mentais, psicológicas e espirituais [3]. Estas sequelas estão enraizadas na
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incapacidade para a realização de atividades quotidianas, para
manter a sua independência e para apoiar as suas famílias [4].
Os doentes em face da sua incapacidade por vezes procuram encontrar um significado e um desígnio superior por forma a tentar
racionalizar aquilo por que estão a passar [5]. Uma das formas
mais utilizadas para avaliação do bem-estar de um doente submetido a uma amputação é o questionário QoL (Quality of life)
que tem em conta os efeitos psicológicos do evento [6]. A Organização Mundial de Saúde descreveu a influência de vários fatores para o resultado da aplicação de um QoL, nomeadamente
fatores físicos além dos fatores psicológicos, pessoais, sociais,
ambientais e espirituais [7].
Existem referências na literatura que sugerem a associação entre a idade do doente amputado e diferenças na avaliação
e valorização da sua condição do ponto de vista psicossocial.
Embora alguns autores tenham demonstrado que os doentes
mais velhos apresentem menos preocupações acerca da sua condição de amputado [9], existem estudos que não conseguiram
documentar esta correlação com significado estatístico [10].
Ainda assim existem estudos nos quais, apesar de não se comprovar o significado estatístico, verificam-se valores de ansiedade e depressão mais baixos em doentes amputados mais velhos, quando comparados com os mais jovens, constatação esta
que tem sido classicamente associada às menores expetativas e
exigências funcionais do doente mais velho [8].
É interessante ainda a relação documentada na literatura
entre valores mais elevados de ansiedade e de depressão e níveis
educacionais mais baixos [8, 9, 11], argumentando-se que entre
os doentes com nível de literacia mais baixo, o menor entendimento do processo terapêutico e um eventual menor potencial
de adaptação a uma nova realidade, se relacione com ansiedade
ou depressão e portanto com pior resultado do ponto de vista
psicológico.
Quando se está perante decisões tão difíceis como a
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amputação, é naturalmente muito importante consubstanciar a
discussão e a decisão partilhada entre a equipa médica e o doente
com dados objetivos técnico-científicos, nomeadamente em relação ao prognóstico expectável, tanto do ponto de vista funcional, como por exemplo do controlo da dor e da infeção. Estudos
recentes registaram que os resultados funcionais em doentes amputados são comparáveis aos resultados funcionais da população
ajustada à idade [12]. Dados como estes contribuem para que a
decisão sobre amputação imediata ou tentativa de salvar um
membro sujeito a traumatismos graves com lesões complexas
seja um dilema ético de difícil resolução. Este conhecimento obtido sobretudo através de estudos sobre populações militares sujeitas a trauma grave, tem lançado um ponto de vista interessante
sobre a questão da amputação, uma vez que existem diversos
estudos que documentam melhores resultados funcionais em doentes submetidos a amputação, quando comparados com populações com lesões equivalentes, mas que foram sujeitas a tentativas de preservação do membro; de forma igualmente interessante, não foram também identificadas diferenças significativas
nestes dois grupos de doentes militares em relação a ocorrência
de depressão ou dor crónica [13].
Vários investigadores de populações militares tem confirmado a hipótese de que os doentes que sofreram trauma grave
e que foram submetidos a amputação não só apresentam resultados funcionais superiores aos doentes que foram submetidos a
tratamento preservador do membro lesionado como apresentam
resultados de saúde mental equivalentes [14].
Num estudo de 2016 foram estabelecidas relações com
significado estatístico entre os vários parâmetros avaliáveis e a
ocorrência de ansiedade e depressão em doentes submetidos a
lesões graves dos membros e amputações, sendo que apenas a
ocorrência de perceção de dor é que se correlacionou com depressão. Por sua vez, foi encontrada relação estatisticamente
significativa entre ansiedade e vários parâmetros avaliáveis,
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nomeadamente internamentos mais prolongados, número de internamentos, seguimento anual em consulta, satisfação com a reabilitação e a ocorrência de amputação no membro inferior [8].
Um dos motivos pelo qual a opção por uma amputação
é habitualmente considerada negativa, tanto pelos profissionais
de saúde como pelos doentes, prende-se com o pressuposto de
que esta acarreta aspetos psicológicos e psiquiátricos nefastos
para o futuro do doente, para além da natural diminuição dos
resultados funcionais.
A informação publicada disponível sobre populações militares, sugere que, apesar de os doentes amputados apresentarem resultados mais elevados ao nível de marcadores de depressão e ansiedade, não apresentam valores mais elevados de stress
pós-traumático (Post Traumatic Stress Disorder - PTSD) [25,
26]. Os autores argumentam que o sucesso de uma amputação e
do programa de reabilitação, pode estar associado a marcadores
de saúde mental mais favorável, quando comparados a tratamentos de preservação de membro prolongados no tempo, com resultados desapontantes, tanto para o doente como para a equipa
médica. A interpretação destes dados e sua extensão para populações civis, embora aparente ser intuitiva, não pode ser feita
com base em dados estatísticos uma vez que estes não se encontram na literatura publicada. No entanto a contribuição dos estudos militares para o entendimento do doente civil poderá assentar na semelhança demográfica das populações, nomeadamente
quanto aos acidentes de viação e desportos de aventura, mais
frequentes em jovens do sexo masculino entre os 20 e os 40 anos
de idade, fisicamente ativos e com expetativas funcionais muito
elevadas [14]. Num estudo publicado a propósito de uma população militar, os motivos pelos quais os doentes sujeitos a tentativa de preservação de um membro (durante 576 dias em média)
e que acabaram por requerer uma amputação tardia, foram a dor
em 69% dos doentes e a insatisfação com a funcionalidade do
membro em 58% dos doentes; destacava-se ainda a lesão de
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nervo periférico, pseudartrose ou consolidação viciosa e infeção
crónica [28].
Não existem diferenças significativas nos valores identificados de depressão, stress pos-traumático (PTSD) ou outras
patologias mentais tanto pré como pós amputação [28]. Outros
estudos demonstraram que existe uma maior incidência de
PTSD em doentes submetidos a tratamento preservador do
membro quando comparados com doentes amputados, mas também demonstraram que os doentes amputados tardiamente apresentam um maior número de patologias do foro psiquiátrico
[30,31]. Os estudos sugerem que tal como o surgimento de complicações, a influência no surgimento de patologia psiquiátrica
relaciona-se mais com a lesão e o modo como ocorreu do que
com o tratamento realizado [28]. O surgimento de quadros depressivos, de ansiedade ou de PTSD constitui uma interferência
negativa no processo de reabilitação, conduzindo a piores resultados funcionais, limitando a perceção do próprio doente em relação aos seus objectivos de reabilitação [32]. Alguns estudos,
entre eles o estudo LEAP, demonstraram o impacto de factores
intrínsecos do doente nos resultados funcionais e mentais, dando
mais força à noção de que esses factores intrínsecos são predicados relativos à lesão em si e não ao tratamento decidido [33,
34, 35]. Nos doentes sujeitos a traumatismo dos membros inferiores, independentemente da opção por amputação ou preservação do membro, os resultados funcionais implicam sempre um
grau de incapacidade e dor persistente. Alguns estudos identificaram as características dos doentes de populações civis com piores resultados funcionais, nomeadamente idade mais avançada,
sexo feminino, menores níveis de instrução, fumadores, baixos
rendimentos e mau estado de saúde prévio. É interessante para a
tomada de decisão acerca do melhor tratamento que ao contrário
do que se pudesse supor, não é a gravidade da lesão inicial que
constitui o maior preditor do resultado final, mas sim estas características do doente [45] reforçando a importância do
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processo de decisão partilhado, com o respeito pelos princípios
bioéticos, nomeadamente a autonomia do doente.
4 - QUANDO AMPUTAR?
Uma das questões mais frequentes colocadas a propósito
da opção por uma amputação em detrimento da preservação de
um membro, prende-se com o momento em que a decisão é tomada.
Tendo em conta a dificuldade da tomada de decisão de
amputação, mesmo que informada e consubstanciada do ponto
de vista técnico-científico, é frequente que a decisão seja tomada
apenas após um período de tentativa de preservação do membro,
definindo-se habitualmente amputação imediata ou precoce caso
ocorra até os 90 dias após traumatismo inicial e amputação tardia
caso ocorra depois deste período. Este dado concorre para sublinhar a complexidade e a dificuldade da decisão, tanto da parte
da equipa médica como do doente. Sendo este intervalo de
tempo uma ocorrência frequente, variados estudos procuraram
compreender e identificar as diferenças entre as amputações
imediatas e as tardias, existindo dados que sugerem não existir
inferioridade dos resultados funcionais dos doentes amputados
tardiamente após falência de tratamento preservador do membro
quando comparados com as amputações imediatas [14]. Além
disso os resultados funcionais das amputações tardias são superiores aos resultados dos doentes que optam por tratamento preservador do membro [14]. Este aspeto pode ser de importância
clínica crucial para a tomada de decisão, não só para o cirurgião
e equipa médica como para o doente, eliminando-se, de acordo
com a literatura, a necessidade de decisão rápida e imediata, permitindo que os intervenientes possam ter tempo para ponderar a
decisão, um fator que poderá facilitar o processo de aceitação e
de coping. Permitir que o doente possa fazer o luto da perda do
seu membro, é também uma forma de respeitar a autonomia do
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doente e permitir que este venha a tomar uma decisão informada,
ajudando a superar o dilema inicial que quase sempre caracteriza
este tipo de situações clínicas [19].
Os dados do estudo LEAP, indicam que a opção por amputação precoce não protege os doentes com lesões graves dos
membros da ocorrência de complicações, nem é garantia de melhores resultados funcionais. Por exemplo continua a verificarse ocorrência de infeção e deiscência de ferida cirúrgica e de dor
crónica [36]. No entanto a literatura referencia resultados funcionais equivalentes entre os doentes amputados precocemente e
os doentes submetidos a tratamento preservador do membro, isto
apesar de ser melhor aceite do ponto de vista psicológico o tratamento preservador quando comparado com a amputação
[37,38].
Um dos argumentos a favor da amputação precoce é sugerido por alguns estudos que identificam uma taxa de infecções
mais elevada em doentes cuja amputação é adiada e cujo tratamento preservador evolui negativamente [39].
Os estudos de meta-análise [42] confirmam que existem
uma maior satisfação da parte do doente e melhores resultados
funcionais com amputação de nível mais distal, sendo relevante
do ponto de vista do princípio da beneficência, não atrasar a decisão de amputação ao ponto de comprometer a possibilidade de
amputação a um nível mais distal e obrigando a recorrer a um
nível mais proximal.
Quanto aos resultados mentais tendo em conta o momento da amputação, precoce ou tardia, a literatura referencia
diferenças ligeiras, mas com maior prevalência de sintomas major de depressão e ansiedade em doentes submetidos a amputação tardia ou a tratamento preservador do membro, quando comparado com doentes amputados precocemente, independentemente do nível de amputação [14]. Estes melhores resultados
mentais podem estar associados a um melhor e mais precoce
controlo da dor, existindo também estudos que argumentam que
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as amputações precoces, associadas a traumas de maior energia
e gravidade, podem corresponder a situações de sobrevivência
menos provável, introduzindo no doente um maior entendimento
de vitória, superação e apreço pela preservação da sua própria
vida [14]. No fundo, nestes casos o princípio da beneficência é
reforçado e contribui para que a situação clínica seja vista de
modo mais positivo, ou seja, a amputação apresenta-se aos olhos
dos intervenientes de maneira mais convincente e consensual
como um gesto médico que produziu um bem na vida do doente,
contribuindo nomeadamente para a sua sobrevivência ao evento
traumático.
Existem dados publicados que sugerem que em doentes
submetidos a uma amputação tardia e que inicialmente optaram
por tratamento de preservação de membro, podem manter uma
evolução clínica difícil não se verificando remissão de todas as
queixas; este aspeto é importante, uma vez que, no aconselhamento de um doente ao qual se propõe uma amputação, a equipa
médica não deverá transmitir a ideia de que este constitui uma
panaceia para todas as queixas do doente [28]. Alguns estudos
em populações militares avançam percentagens de falência de
tentativa de preservação de membro entre 9 a 40% dos casos
[45]. E embora a maioria dos doentes tenha optado conscientemente por tentar preservar o seu membro, há registos de que até
75% dos doentes com falência de preservação do membro arrependem-se de não terem optado por amputação primária precoce
[46].
O estudo de Krueger et al. [28] sugere que a realização
de uma amputação tardia não influencia positivamente a saúde
mental dos doentes submetidos a tentativa falhada de preservação de um membro. Outros estudos como os de Melcer et al. [29]
descobriram os doentes submetidos a tratamento preservador de
membro e os doentes amputados tardiamente apresentavam
maior taxa de PTSD quando comparados com os doentes amputados precocemente e que os doentes amputados tardiamente
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apresentavam maior incidência de diagnósticos do foro psicológico do que os doentes submetidos com sucesso a tratamento
preservador de um membro [29].
5 – A INFLUÊNCIA DO CONTEXTO NA TOMADA DE DECISÃO A FAVOR OU CONTRA UMA AMPUTAÇÃO.
O processo de decisão entre amputação ou preservação
de um membro pode ser condicionado e influenciado pelas circunstâncias e pelo contexto clínico em que o doente e a equipa
médica se encontram.
A aplicação de scores quantitativos com por exemplo o
score MESS (Mangled Extremity Severity Score), ainda que de
forma retrospetiva, tem sido validada como uma ferramenta para
aferir se a decisão por amputação ou preservação de membro foi
tomada de forma apropriada, e segundo a literatura, estes scores
podem ter uma aplicabilidade não só em populações militares
como civis [62, 63]. Mas a decisão por uma amputação não pode
ser tomada através da aplicação de um algoritmo; é uma decisão
difícil de tomar em circunstâncias normais, nas quais a equipa
médica está confortável e mais ainda se considerarmos cenários
de catástrofe ou de guerra, situações estas em que são preponderantes a experiência do cirurgião e as condições cirúrgicas [43].
Neste tipo de situações o nível de excelência das decisões tomadas deve ser ainda mais elevado, uma vez que o médico está a
abordar populações fragilizadas que se encontram num estado
ainda mais vulnerável [43]. Na literatura consultada existem algumas publicações que abordam precisamente a preparação
ética e técnica que um cirurgião em cenários extremos como estes deverá ter, preparação essa que não obtém na formação académica e na prática clínica em condições normais [43]. O princípio ético da justiça tem de ser ponderado nas situações de catástrofe ou de guerra, frequentemente cenários multi-vítimas,
nos quais as equipas médicas têm de tomar decisões no melhor
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interesse do maior número de vítimas possível e não no melhor
interesse de uma única vítima. Nesses casos, a opção pela amputação pode ser a melhor opção tendo em vista a melhor gestão
dos recursos disponíveis no sentido de prestar os melhores cuidados possíveis em situações de escassez de meios. Nestes casos
a decisão pela amputação, à luz do princípio da justiça, deixa de
ser uma decisão individualizada para cada vítima e passa a ser
enquadrada na perspetiva da melhor prestação de cuidados de
saúde possíveis à população em causa. Este aspeto, podendo
consistir uma linha de orientação para as tomadas de decisão das
equipas médicas, não as torna no entanto menos complexas nem
mais fáceis de tomar. O estabelecimento de analogias entre estes
cenários extremos e a prática clínica dita normal e a abordagem
do princípio de justiça no contexto de amputação, não pode ser
feito de maneira linear. A dificuldade de acesso a cuidados de
saúde de maneira individualizada, por exemplo o acesso aos últimos avanços cirúrgicos na área da preservação dos membros
ou os custos coletivos associados, não são aceites como um critério a favor ou contra uma decisão de amputação.
6 – O CUSTO ECONÓMICO E SOCIAL DAS LESÕES DE
MEMBROS QUE PODEM CONDICIONAR UMA AMPUTAÇÃO
As lesões de membros condicionando perda de função e
as complicações de cirurgias ortopédicas e traumatológicas
apresentam um custo incontornável não só do ponto de vista humano, como sócio-profissional e para os sistemas de saúde.
Do ponto de vista económico, as infeções periprotésicas
e as fraturas periprotésicas estão associadas aos maiores custos
nas cirurgias de revisão artroplástica da anca e do joelho [44],
sendo que os gastos com o internamento prolongado constituem
a sua maior parte. Também deste ponto de vista, o princípio da
justiça pode ser discutido; por exemplo, um doente com
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necessidade de múltiplas cirurgias de revisão com insucesso repetido, poderá estar a consumir recursos que seriam úteis a outros doentes com necessidade de cirurgia artroplástica primária.
Os custos económicos associados à opção de preservação
de um membro e à opção de amputação são difíceis de determinar; existem poucos dados em relação ao custo total de um período de uma vida de um doente amputado adaptado a uma prótese, uma vez que este custo é difícil de medir. Aquilo que parece
evidente é que os custos de uma cirurgia de preservação de um
membro serão mais elevados inicialmente enquanto que no caso
de uma amputação, os custos serão distribuídos ao longo da vida
do doente [57.]
Numa análises custo-efetiva, a literatura referencia que,
quando comparada com a tentativa de preservação de membro,
a amputação é mais cara e resulta em menor número de qualityadjusted life-years; por este motivo a opção preferencial, em populações civis, deve ser se possível pela preservação do membro, o que apresenta o menor custo para os sistemas de saúde e
normalmente é também a preferência do doente [47]. No entanto, outros estudos, sublinham que a amputação primária precoce em comparação com a tentativa falhada de preservação do
membro, pode ser a opção com menor custos económicos e menor morbilidade para o doente [48, 49].
A dor condiciona limitações funcionais e psicológicas
nos doentes amputados, no entanto existem dados referentes a
populações civis que documentam o regresso ao trabalho em
90% dos indivíduos [64]. Por outro lado, nos doentes incapacitados para o trabalho, uma questão que pode por vezes ser levantada, prende-se com a compensação financeira que podem estar
envolvidas em situações em que os doentes são vítimas de lesões
traumáticas graves. Existem alguns estudos em populações militares que abordam essa questão como podendo ser relevante na
tomada de decisões terapêuticas, sobretudo da parte do doente
uma vez que este poderá, dependendo da instituição militar em
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causa, ser melhor compensado financeiramente caso seja amputado do que se for submetido a tratamento preservador, mantendo um membro parcialmente funcional [40, 41]. Não havendo
na literatura consultada dados disponíveis em relação a este aspeto por exemplo em casos de acidentes de viação ou de trabalho, em que haja lugar a pagamento de indemnizações, pode
existir uma interferência que seguramente tornará ainda mais
complexo o processo de decisão, tanto da parte do doente como
sobretudo da equipa médica.
Estudos publicados demonstram que os melhores resultados funcionais nos doentes com lesões graves dos membros
são obtidos quando os doentes são tratados em centros de trauma
com experiência e integrados numa rede de trauma, ou seja, um
dado que levanta questões ao nível do princípio da justiça e da
beneficência [59, 60, 61]; por outras palavras, no sentido do melhor atendimento possível não só do doente como indivíduo mas
da população como um todo, a organização dos sistemas de saúde, de acordo com a literatura publicada e no sentido do respeito pelos princípios da beneficência e da justiça, deve privilegiar uma rede de atendimento especializada através da qual são
prestados os melhores cuidados possíveis. Por exemplo, no caso
em que um determinado doente seja inicialmente observado num
contexto clínico sem a experiência necessária, deve a equipa médica, no respeito pelos princípios da justiça e da beneficência/não-maleficência, orientar o doente para um centro com as
valências necessárias. Naturalmente que, sempre que se verificam situações de carência de meios e dificuldade económica no
acesso a cuidados de saúde diferenciados, este conflito bioético
irá sobrecarregar as equipas médicas com uma responsabilidade
acrescida que tornará a tomada de decisões clínicas ainda mais
complexa.
Muitos dos avanços no campo da cirurgia traumática e
ortopédica, têm sido feitos segundo a literatura pela necessidade
de dar resposta às populações militares envolvidas nos conflitos
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do médio oriente nas últimas 2 décadas, no entanto a aplicabilidade destes avanços na prática clínica civil ainda não foi caracterizada nem demonstrada em estudos científicos [57]. Não obstante, os resultados funcionais mentais obtidos através de estudos com populações militares submetidas a amputações unilaterais, bilaterais e tentativa de preservação de membros não apresentam diferenças significativas em relação à população no geral
nomeadamente em relação à ansiedade major [15] e à depressão
major [16]. Dados como estes encontram-se em vários estudos
de populações militares e sugerem que apesar de se tratar de um
evento com grande impacto na vida dos doentes, existe um potencial de superação considerável. As possíveis explicações para
o facto de o perfil psicológico destes doentes parecer pouco afetado, apesar de lesões graves dos membros, parecem ser variáveis e específicas de cada doente. A literatura sugere que a aceitação ao longo do tempo de uma auto-imagem corporal alterada,
níveis mais elevados de coping, uma personalidade otimista, o
apoio social, a satisfação com a prótese e o controlo da dor, são
os fatores que contribuem para melhores resultados de saúde
mental [17]. Os resultados entusiasmantes ao nível da reabilitação física e mental em doentes amputados de populações militares, têm, no entanto, de ser interpretados conhecendo-se os programas intensivos de fisioterapia e de apoio psicológico; estes
programas constituem uma variável que influencia positivamente os resultados e que apenas pontualmente encontrará paralelo em populações civis. Segundo a literatura publicada, os dados de populações civis não permitem fazer comparações com
as populações militares, mas existem alguns dados que apontam
resultados contrários, nomeadamente sugerindo-se que a opção
por tratamento preservador do membro é melhor aceite do ponto
de vista psicológico em doentes civis sendo os resultados funcionais semelhantes, enquanto que em populações militares os resultados funcionais são superiores em doentes amputados, sem
diferenças nos resultados de saúde mental [14, 18]. Estes
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resultados são interpretados em parte à luz do maior acesso das
populações militares aos programas de reabilitação e apoio psicológico, bem como às soluções prostéticas mais avançadas
[14]. Esta assimetria no acesso aos cuidados de saúde das populações civis, difícil de eliminar em países com recursos económicos limitados, não só levanta questões de ordem bioética
quanto ao respeito pelo princípio da justiça, como é um dos fatores preponderantes na tomada de decisões clínicas partilhadas
entre a equipa médica e o doente.
7 – O PROCESSO DE ACEITAÇÃO DE UMA AMPUTAÇÃO
O processo que conduz ao consentimento ou recusa de
um tratamento cirúrgico como a amputação de um membro, implica a existência de vários elementos eticamente validados.
De acordo com o modelo conceptual proposto por Beauchamp e Faden estão envolvidos elementos de três tipos: (1) elementos de limiar (threshold) que incluem a competência para a
compreensão, a decisão e o livre arbítrio; (2) elementos de informação, que incluem toda a informação técnico-científica pertinente e a demonstração da inteligibilidade destes elementos
para o doente; e (3) elementos do consentimento que incluem a
expressão objetiva da decisão favorável em submeter-se ao tratamento cirúrgico [20].
Na prática clínica, estes elementos nem sempre conseguem ser reunidos, nomeadamente em casos de doentes em
idade pediátrica, doentes politraumatizados ou com idade avançada que possam apresentar lesões neurológicas impeditivas do
entendimento e da tomada de decisão. Naturalmente nestes casos, os familiares diretos, tornados responsáveis por incapacidade do próprio doente em decidir por si, acabam por constituir
uma extensão imperfeita da autonomia do doente, admitindo-se
empiricamente que pelo conhecimento próximo do doente,
exista a capacidade de o substituir nessa decisão. A necessidade
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de utilização de um decisor substituto, ainda que muitas vezes
contribua para a resolução do processo de decisão, vai concorrer
para aumentar a complexidade deste tipo de situações do ponto
de vista bioético. Encontram-se referências na literatura que sugerem que, quando é escolhido um decisor substituto após o doente ser declarado incapaz de decidir por si mesmo (ao invés de
ter sido apontado pelo próprio doente previamente à doença), as
decisões tomadas pelo decisor substituto frequentemente não
coincidem com os desejos do doente [21]. Tendo em atenção
este tipo de dados, as decisões tomadas por decisores substitutos
são classicamente vistas por eticistas clínicos como possuindo
menor poder normativo do que as decisões tomadas pelo próprio
doente, na posse das suas faculdades cognitivas [19, 22].
O princípio da não-maleficência [23], primum non
nocere, em situações clínicas em que a amputação é uma das
opções, requer uma atenção e reflexão cuidadas. Será talvez este
o princípio bioético que, ainda que inconscientemente, condicionará uma aversão ao gesto cirúrgico da amputação que se identifica junto da maioria dos profissionais de saúde. Tradicionalmente o conceito de mal inclui aspetos clínicos major como dor,
incapacidade funcional e morte. Mas inclui forçosamente também outros aspetos como infeções de local cirúrgico, nível de
amputação, infeções oportunistas, sépsis, lesões de decúbito, rigidez articular, atrofia muscular ou trombose venosa, que embora para o doente estejam menos presentes no início do processo, não podem deixar de condicionar a atitude da equipa médica e orientar uma decisão informada e ponderada. Por outras
palavras, neste contexto a opção por não amputar pode apresentar-se como a acção médica que não evita realizar o mal de subtrair ao doente uma parte de si e uma capacidade funcional. Mas
não amputar pode traduzir-se num conjunto de complicações a
médio e longo prazo sobre as quais se poderá afirmar que consistem também elas num mal eventualmente evitável para o doente.
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O princípio da autonomia implica a capacidade do indivíduo em pensar e agir por si próprio; a autonomia é uma forma
de liberdade de ação pessoal através da qual o indivíduo determina as suas ações de acordo com um plano de ação escolhido
por ele próprio [23]; a autonomia de um indivíduo é definida em
termos de capacidade de pensamento, de vontade e de ação, ou
seja, é a capacidade de considerar opções, decidir aquelas que
melhor se adequam ao seu interesse e agir de acordo com essa
decisão.
O princípio da autonomia pode ser questionado mesmo
em doentes adultos e na posse das suas capacidades cognitivas;
na verdade, pode argumentar-se que uma parte considerável dos
adultos abdica da sua autonomia, colocando a decisão nas mãos
dos familiares ou do médico, num processo de regressão pelo
qual o doente adota uma posição de imaturidade na tentativa de
se autopreservar e defender [27].
Na tentativa de resolução de conflitos, o equilíbrio entre
os vários princípios bioéticos, ainda que seja complexo e difícil
de atingir, constitui um objetivo que orienta as atitudes e comportamentos tanto do doente como da equipa médica.
Uma das maiores dificuldades na resolução de conflitos
bioéticos reside na obtenção de um equilíbrio entre a autonomia
do doente e os restantes princípios bioéticos. O respeito pela autonomia do doente exige que os prestadores de cuidados de saúde permitam que o doente requeira ou recuse um tratamento;
no entanto, por exemplo no caso de um doente que foi sujeito a
preservação de um membro com funcionalidade apenas parcial
e que a partir de certa altura requer uma amputação à sua equipa
médica, a interação entre o princípio da autonomia e o da beneficência não é clara nem consensual [24]. São levantadas de imediato questões acerca da quantidade de informação que o doente
precisa de dominar para poder exercer a sua autonomia: quais os
riscos e benefícios cirúrgicos; qual a probabilidade de recuperação funcional de um membro lesado; qual o prognóstico a longo
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prazo do uso de prótese? São questões para as quais nem sempre
existem respostas, pelo que, mesmo com o acesso a toda a informação disponível publicada, a autonomia do doente é sempre
condicionada pela escassez de dados técnico-científicos e pelas
particularidades individuais de cada caso.
O equilíbrio entre o princípio da autonomia e o princípio
da não-maleficência, num doente que por exemplo, desiste do
tratamento preservador do membro e requer amputação eletiva,
levanta questões acerca da carga negativa que se poderá atribuir
aos riscos cirúrgicos, aos cuidados crónicos e eventuais complicações do coto de amputação, à gestão e o morbilidade associada
ao uso da prótese, à perda de capacidade funcional e aos efeitos
psicológicos associados à perda de um membro [24].
O equilíbrio entre o princípio da autonomia e o princípio
da justiça, neste tipo de situações clínicas, é colocado em evidência pela crescente preocupação com o acesso aos cuidados
de saúde e com os gastos envolvidos. Naturalmente que o tratamento dos doentes, respeitando o princípio da justiça, deve ser
feito de modo a permitir o acesso aos cuidados de saúde necessários, para o maior número de indivíduos possível. Tendo em
conta os custos relacionados com a amputação e a utilização de
membros prostéticos, muitas questões se colocam quanto às opções terapêuticas, condicionadas em larga escala pelo seu custo,
o que, acaba por condicionar também a análise individual de
cada caso [24]. Por exemplo, questiona-se se o estado pré-mórbido deverá influenciar a decisão acerca do investimento individual em cada caso, isto é, tratamento diferencial na opção cirúrgica, nos cuidados de reabilitação e na opção protésica de acordo
com performance status prévio de cada doente [24].
Apesar da importância da tomada de decisões informadas e baseadas em dados objetivos técnico-científicos, na abordagem de conflitos éticos, a abordagem do doente não deverá
passar pela tentativa de opção por uma decisão racional; o comportamento humano não deve ser abordado como se a
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racionalidade fosse a norma ou um padrão de validade [27]. Se
for esta a abordagem, o sucesso do clínico na sua tentativa de
ajudar o doente será muitas vezes falhado. Pelo contrário, compete ao médico e restantes prestadores de saúde ajudar o doente
a compreender os riscos e benefícios da intervenção médica proposta e tomar uma decisão estruturada nos seus próprios valores,
sejam eles racionais ou não [27].
Na abordagem a qualquer situação clínica, e particularmente naquelas em que as decisões a tomar são particularmente
complexas e difíceis como no caso de uma amputação, um dos
recursos mais importantes de que a equipa médica se pode valer
é a verdade. A maior parte dos doentes valoriza a honestidade
do discurso com o seu médico, mesmo que por vezes essa honestidade possa ser entendida por terceiros, nomeadamente os
familiares, como sendo brutal ou cruel [27]. Encontram-se na
literatura referências múltiplas à importância deste fator no processo de decisão partilhada, como condição sine qua non para o
exercício em pleno da autonomia do doente.
8 – CONCLUSÃO:
Tratando-se de uma questão que interfere de forma relevante com a integridade do indivíduo, em várias das suas vertentes, o processo de decisão por uma amputação no contexto
de cirurgia traumatológica ou ortopédica levantará sempre
múltiplos conflitos éticos e de acordo com a literatura publicada, a frequência destes casos irá aumentar significativamente
nas próximas décadas.
Os trabalhos publicados nos últimos 20 anos permitiram
um olhar mais informado sobre esta questão, sobretudo alicerçado na informação obtida em contexto militar, mas a sua complexidade mantém-se e continua a não dispensar uma análise
cuidada das circunstâncias próprias de cada caso, e a exigir uma
atuação de acordo com as melhores práticas técnico-científicas,
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orientada pelos princípios bioéticos, no interesse do doente, da
população e dos prestadores de cuidados de saúde.
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