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Introdução: A amputação a nível transtibial é realizada entre a articulação tibiotársica e
a do joelho, sendo esta considerada no mínimo duas vezes mais comum que em outros
níveis. A maior frequência de amputação transtibial ocorre em indivíduos com faixa
etária entre 50 e 75 anos, predominante no sexo masculino, tendo as complicações
vasculares como causa mais expressiva. A fisioterapia desempenha papel importante
quanto à reabilitação funcional no momento pré e pós cirúrgico. Objetivo: Apresentar
aspectos relevantes a cerca da amputação a nível transtibial; apresentar as principais
intercorrências derivadas do processo de amputação; e descrever a atuação do
fisioterapeuta no cuidado dos indivíduos amputados nos diversos estágios da
reabilitação. Metodologia: Trata-se de uma revisão teórica acerca da amputação a nível
transtibial e seus aspectos relevantes. Foi realizada uma busca por artigos científicos
publicados na íntegra e em língua portuguesa dos últimos 15 anos (2000 a 2015), com
os seguintes descritores: amputação transtibial, fisioterapia e reabilitação. As bases de
dados para busca foram Scielo e Lilacs, por meio da Biblioteca Virtual de Saúde
(BVS). Foram selecionados artigos do tipo ensaio clínico e revisão de literatura. Além
disso, foi realizada uma busca no acervo da biblioteca de Centro Universitário do Leste
de Minas Gerais – Unileste. Resultados: O Diabetes Mellitus é a principal causa de
amputação, por isso, faz-se importante que a fisioterapia realize trabalho preventivo
com os indivíduos em situação de risco. Nos casos de amputação, os cuidados pré
cirúrgicos incluem a realização exercícios de fortalecimento muscular, alongamentos
para manter ou aumentar amplitude de movimento (ADM) e orientações gerais a cerca
da amputação e os cuidados necessários ao longo da reabilitação. Na fase pós
cirúrgica, o treinamento consistirá em exercícios de mobilidade no leito, exercícios
ativos ou ativo-assistidos, dessensibilização, enfaixamento e controle de edema do
coto, exercícios de fortalecimento da perna não amputada, do tronco e membros
superiores, recuperação do ortostatismo, treino de marcha, exercícios de equilíbrio e
propriocepção, melhora do condicionamento físico, bem como a utilização recursos
eletrofísicos como corrente russa, TENS e ultrassom para analgesia e auxílio no
processo de cicatrização, visando boa protetização a realizar-se posteriormente, além
de estimular à independência do indivíduo para realizar suas atividades funcionais.
Conclusão: A fisioterapia desempenha papel relevante nas vias de prevenção das
comorbidades que podem levar à amputação transtibial. No indivíduo amputado, a
atuação nos estágios pré e pós cirúrgico busca promover ao paciente reabilitação física
e social, readquirindo autonomia na realização das atividades cotidianas e,
consequentemente, melhora da qualidade de vida.
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