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Introdução 

 

O presente estudo é uma análise bibliográfica sobre as características e complicações 

das feridas decorrente das amputações de membros inferiores. O número de amputações 

vem aumentando por diversos fatores sejam relacionados ao desenvolvimento de 

doenças arteriais periféricas, de tumores como osteosarcoma ou por lesões traumáticas. 

Entre as causas mais freqüentes das doenças arteriais periféricas, que potencializam o 

risco de amputações encontramos o diabetes mellitus (DCCT, 1995), a hipertensão , o 

tabagismo e os traumas . Entre as principais causas de complicações no coto estão 

deiscência de suturas, edemas, dor fantasma, ulceração do coto, inflamações, infecções, 

retração da  cicatriz,  neuromas e espículas ósseas (AMARO et al, 2006 apud KUNZ, et 

al, 2005 ). Um hematoma pode ocorrer devido a um procedimento cirúrgico incorreto 

ou não, este pode retardar a cicatrização da ferida, servindo ainda como meio de cultura 

para infecção bacteriana (CARVALHO et al, 2005).As feridas resultantes das 

amputações são relevantes para a enfermagem tanto pelo aspecto da lesão quanto pelas 

suas complicações determinando, por vezes o prolongamento do seu internamento e 

agravamento do quadro clínico. 
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O estudo justifica-se pela necessidade do levantamento desses dados a fim de 

implementar ações preventivas contra as amputações, reduzindo assim gastos com 

internamento e com procedimento cirúrgico e de reabilitação nos pacientes com 

membros inferiores amputados, minimizando complicações decorrentes das amputações 

de membros inferiores. 

 

OBJETIVOS 

Realizar um levantamento bibliográfico sobre as características e complicações das 

feridas decorrentes da amputação. 

Estudar as feridas e ampliar o conhecimento científico sobre as feridas das amputações. 

 

 

MÉTODO 

 

Será realizada uma revisão de literatura sobre o tema em bases dados scielo e google 

acadêmico. 

 

RESULTADOS E CONCLUSÕES: 

A literatura se revela vasta sobre o tema estudado, o que representa interesse no assunto 

e uma variedade de referências sobre o assunto. 
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