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Especialidade CROSS: ORTOPEDIA DISPENSAÇÃO DE OPM 

 
 

Especialidade HC: AMBULATÓRIO DE AMPUTADOS – AMP 
 
- Os pacientes encaminhados deverão obrigatoriamente conter o diagnóstico e o tempo da 

amputação; 

- O paciente será avaliado e as possíveis condutas são: 

 Paciente nunca submetido a treino pré protético, independente do tempo da lesão, e com 

prognóstico de protetização, encaminhamento para treino pré protético, não 

necessariamente a ser realizado neste serviço e solicitação de retorno para reavaliar a 

evolução; 

 Paciente já submetido a treino pré protético adequado ou em treinamento atual e com 

prognóstico de protetização: 

Em condição de protetizar e efetuar o pedido, 

Sem condição física e / ou clínica de protetizar 

reencaminhamento ou manutenção do treino pré protético e 

solicitação de retorno para reavaliar evolução. 

 

OBSERVAÇÃO: 

- Paciente já submetido ou não a treino préprotético adequado ou em treinamento atual, sem 

prognótico de protetização do ponto de vista físico e/ou clínico – orientação sobre prognóstico 

limitado e sobre não indicação de prótese no momento ficando retorno em aberto, ficando a 

possibilidade desse paciente ser reavaliado em outra ocasião, por meio de um novo 

encaminhamento; 

- Os pacientes não necesariamente realizarão programa de reabilitação neste serviço, nesses 

casos, serão contra-referenciados; 

- Após entrega e avaliação do paciente com a prótese, o mesmo será encaminhado para treino 

pós protético, também não necessariamente neste serviço e retornos poderão ser agendados 

para reavaliar evolução e/ou manutenção/adaptação de equipamento; 

- Poderá ser exigido do paciente, avaliação para liberação clínica de uso de prótese, antes da 

prescrição, que deverá ser realizada no serviço onde o paciente faz tal acompanhamento; 

- Para os pacientes elegíveis para tratamento no serviço: alcançado o prognóstico ou se 

estabilidade do quadro e das aquisições ou se instabilidade clínica que interfira com o 

tratamento ou se não aderência ao tratamento o paciente receberá alta do programa e seguirá 

em acompanhamento com periodicidade definida pela equipe e ser for o caso, havendo algum 
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objetivo definido, poderá ser reincluído no programa; 

- Pacientes clinicamente estáveis; os descompensados deverão ter prioridade em buscar tal 

compensação, no serviço de origem e após melhora clínica, serem reencaminhados; 

- Prescrição de prótese: 

 Critérios de acordo com a avaliação clínica, física, sócio-econômica cultural e prognóstico 

de cada paciente, a ser definido pela equipe; 

 Disponibilidade de recursos próprios do paciente ou necessidade de utilizar recursos do 

SUS. 


