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RESUMO  
 

As amputações, de forma geral, não afetam somente a estrutura física, mas 
também a integridade mental e social deste público. Na amputação, segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) feito em 2010, se 
evidenciou que aproximadamente 24% da população brasileira possui alguma 
deficiência investigada (visual, auditiva, motora, mental/intelectual). O objetivo 
deste estudo foi avaliar a qualidade de vida em pacientes amputados ao nível 
transfemoral na fase de pré-protetização. Tratou-se de uma pesquisa 
transversal, ocorrida na Associação dos Deficientes Físicos do Estado de 
Alagoas, que situa-se na cidade de Maceió – AL. Participaram da pesquisa 21 
indivíduos, sendo 14 do sexo masculino e 7 do sexo feminino, com o intuito de 
avaliar a qualidade de vida destes pacientes, a partir da aplicação do 
questionário WHOQOL-BREF. Os resultados obtidos de acordo com a análise 
do questionário mostraram, que 19,05% foram classificados como qualidade de 
vida que “necessita melhorar”, 66,67% qualidade de vida “regular” e apenas 3 
pacientes (14,29%) estão enquadrados como qualidade de vida “Boa”. Pode-se 
concluir que a qualidade de vida neste público foi classificada como regular, 
mostrando vários aspectos positivos, porém, muitos negativos que de certa 
forma, atrapalham a protetização destes pacientes. 
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ABSTRACT  
 

The amputations, in general, affect not only the physical structure, but also the 
mental and social integrity of this public. In amputation, according to the 
Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) in 2010, it was evidenced 
that approximately 24% of the Brazilian population has some deficiency 
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investigated (visual, auditory, motor, mental / intellectual). The objective of this 
study was to evaluate the quality of life in transfemoral amputees in the pre-
protease phase. It was a cross-sectional study, carried out in the Association of 
Physically Disabled of the State of Alagoas, located in the city of Maceió - AL. 
Twenty-one individuals, 14 male and 7 female, participated in the study to 
assess the quality of life of these patients, based on the WHOQOL-BREF 
questionnaire. The results obtained according to the questionnaire analysis 
showed that 19.05% were classified as quality of life that "needs improvement", 
66.67% "regular" quality of life and only 3 patients (14.29%) are framed as 
"Good" quality of life. It can be concluded that the quality of life in this public 
was classified as regular, showing several positive aspects, however, many 
negatives that in a way, hinder the provision of these patients. 
 

Keywords: Amputation, Quality of Life, Physiotherapy. 
 

RESUMEN  
 

Las amputaciones, de forma general, no afectan solamente a la estructura 
física, sino también a la integridad mental y social de este público. En la 
amputación, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) 
realizado en 2010, se evidenció que aproximadamente el 24% de la población 
brasileña posee alguna deficiencia investigada (visual, auditiva, motora, mental 
/ intelectual). El objetivo de este estudio fue evaluar la calidad de vida en 
pacientes amputados al nivel transfemoral en la fase de pre-protección. Se 
trató de una investigación transversal, ocurrida en la Asociación de los 
discapacitados físicos del Estado de Alagoas, que se sitúa en la ciudad de 
Maceió - AL. En la investigación participaron 21 individuos, siendo 14 del sexo 
masculino y 7 del sexo femenino, con el fin de evaluar la calidad de vida de 
estos pacientes, a partir de la aplicación del cuestionario WHOQOL-BREF. Los 
resultados obtenidos de acuerdo con el análisis del cuestionario mostraron, que 
el 19,05% fueron clasificados como calidad de vida que "necesita mejorar", 
66,67% calidad de vida "regular" y sólo 3 pacientes (14,29%) están 
enmarcados como calidad de vida "Buena". Se puede concluir que la calidad 
de vida en este público fue clasificada como regular, mostrando varios 
aspectos positivos, sin embargo, muchos negativos que de cierta forma, 
obstaculizan la protección de estos pacientes. 
 

Palabras Clave: Amputación, Calidad de vida, Fisioterapia.  
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Carvalho (2003) amputação é uma palavra derivada do latim, que 

significa a retirada total ou parcial de um membro ou mais, podendo ser 

cirúrgica ou traumática. Os níveis de amputação realizados nos membros 

inferiores (MMII) incluem: pelvectomia, hemipelvectomia, desarticulação coxo-

femoral, amputação transfemoral, desarticulação de joelho, amputação 
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transtibial, desarticulação tíbio-társica (amputação de Pirogoff), amputação de 

Ricard, amputação de Choppart, amputação de Linsfranc, amputação 

transmetatarsiana, amputação metatarso falangeana e amputação 

interfalangeana (ARAÚJO, 1995; CARVALHO, 2003; BOCOLINI, 2000). 

Nas amputações, segundo os dados do censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) feito em 2010, evidenciou que aproximadamente 

24% da população brasileira possuíam alguma deficiência investigada (visual, 

auditiva, motora, mental/intelectual). A deficiência motora afeta 6,95%. 

Com as guerras, o elevado número de acidentes automobilísticos e o maior 

acometimento de indivíduos por doenças sistêmicas crônicas, entre outros, e 

ainda com a evolução das drogas e tratamentos cirúrgicos mais eficazes, a 

população de amputados aumentou consideravelmente, resultando em uma 

reformulação dos conceitos sobre amputação, onde experientes cirurgiões 

ortopédicos e vasculares dedicam-se às amputações para eliminar tecidos 

moles e ósseos irremediavelmente lesados e, em um segundo momento, 

reconstruir as estruturas ósseas, musculares e cutâneas, de modo a propiciar 

ao coto capacidade adequada de sustentação e mobilidade (CARVALHO, 

2003). 

O coto é denominado membro residual, sendo considerado um novo membro, 

é responsável pelo controle da prótese durante o ortostatismo e deambulação. 

É comum ocorrer algumas complicações após amputação, como deformidade 

em flexão, irregularidades ósseas, excesso de tecidos moles, cicatrização 

inadequada, neuromas dolorosos, complicações cutâneas ou 

comprometimento vascular, o que pode levar a incapacidade e redução nos 

níveis de qualidade de vida (PINTO et al., 1998; SIGNORELLI et al., 2003; 

TARGA et al., 1998). 

Podemos destacar como uma das principais causas de amputações de 

membros inferiores em jovens/adultos, com destaque ao sexo masculino pelo 

fato da maior exposição a riscos no cotidiano, as alterações vasculares que são 

as que aparecem em primeiro lugar, mas em segundo lugar observam-se as 

etiologias traumáticas decorrentes de acidentes de trânsito e de trabalho, e por 

último, mas não menos importante as infecções e tumores (CARVALHO; 2003). 

A amputação transfemoral ocorre de forma muito frequente, não apenas por 

acidentes traumáticos, mas também por causas que comprometem o sistema 
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circulatório. É notório que um dos principais problemas relacionados a este 

nível de amputação é a Diabetes Mellitus (NUNES et al., 2006). 

Pacientes diabéticos e com neuropatias periféricas tem perda progressiva da 

sensibilidade tátil e proprioceptiva, isto leva a um risco maior de formação de 

calosidades, úlceras e infecções. Segundo o autor, quando existe infecção, 

com diminuição do fluxo sanguíneo pode acontecer gangrena e caso o 

tratamento não tenha efeito, o paciente terá que amputar o local. Com a 

progressão da doença, há comprometimento de grandes artérias, com 

quadro arterosclerótico, podendo acontecer a isquemia, fazendo com que o 

nível da amputação transfemoral seja mais alto. A cicatrização é mais alta e há 

maior dificuldade da marcha com prótese (FERNANDES; 2007). 

A amputação transfemoral, pode ocorrer em 3 níveis: proximal T1, medial T2, 

distal T3. O nível distal corresponde à um coto maior, que possibilita maior 

amplitude de movimento, e maior exploração aos esforços diários, melhor 

facilitação para uso de próteses, melhor formação de coxim do coto e maior 

funcionalidade, ou seja, é a melhor indicação, pois quanto maior o braço de 

alavanca do segmento femural, melhor movimentação do coto (BOCOLINI, 

2000). 

A prótese surgiu para devolver a função ao paciente, ou pelo menos buscar ao 

máximo se aproximar da capacidade que o membro real tinha, melhorando a 

funcionalidade. Para essa execução o paciente tem que estar apto a utilizar um 

substituto para o membro que perdeu. Para esse nível de amputação existem 

várias próteses capazes de devolver a funcionalidade ao usuário como: a 

quadrilateral, CAT-CAM e entre outras, cada uma com a sua particularidade 

(CARVALHO; 2003). 

O processo de amputação muitas vezes é visto como um erro de tratamento ou 

como o fim da funcionalidade daquele membro, mas na verdade trata-se de 

uma modalidade de tratamento, para que o indivíduo alcance uma vida nova e 

adquira a partir daí, a independência, funcionalidade e a qualidade de vida. 

(OLIVEIRA 2009; CHAMLIAM; 2010). 

Torna-se perceptível nesses pacientes, alterações psicológicas de grande 

amplitude e impacto sobre o estado emocional, que na sua maioria estão 

deprimidos e sem vontade de viver, em grande parte, relacionado a perda do 

membro e pelo motivo da incapacidade para realizar qualquer atividade laboral, 
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até mesmo atividades de vida diária dentro do lar, imaginando a necessidade 

de sempre necessitar de auxílio de terceiros para solução de problemas 

corriqueiros ou até mesmo, quanto à higiene pessoal, levando a um 

agravamento progressivo do quadro de depressão, onde o paciente não 

vislumbra qualquer perspectiva futura, o que pode incapacitar o indivíduo para 

o resto da vida (DEBASTIANI, 2005). 

O processo de aceitação da prótese também é uma das fases importantes para 

a protetização e ganho de funcionalidade, pois através dela o paciente poderá 

retomar muitas de suas atividades de vida diária. O paciente aguarda este 

momento ansiosamente, porém, geralmente não se encontra preparado 

psicologicamente, para uma possível frustração por dificuldade de adaptação 

inicial (DEBASTIANI, 2005). 

Logo que amputado, alguns pacientes desenvolvem a chamada dor fantasma, 

que é caracterizada por dor referida no local onde não existe mais o membro, 

podendo referir desconforto, estando relacionado ao estresse emocional. De 

acordo com o autor, outra queixa ao amputado é a sensação fantasma, que se 

traduz pela sensação de que o membro amputado ainda existe, há relatos de 

que esse fenômeno possa acontecer pelo fato da não aceitação de perda física 

e assim o indivíduo acredita que realmente está sentindo aquele membro que 

já foi amputado, isso acontece geralmente, assim que o paciente é 

amputado. (OLIVEIRA, 2009) 

O fisioterapeuta possui a função de acompanhar o paciente em todas as fases 

deste procedimento, tanto na pré e pós-cirurgia quanto nas fases pré e 

pós protetização (MAY, 2004; PASTRE et al., 2005). May (2004) ainda afirma 

que o fisioterapeuta pode ser o único profissional da área da saúde que detém 

os conhecimentos necessários para a reabilitação protética. 

Mediante o descrito acima, o trabalho teve como objetivo, avaliar a qualidade 

de vida e a funcionalidade de pacientes amputados a nível transfemoral, que 

ainda se encontram na fase de pré-protetização. 

  

 2. MATERIAL E MÉTODO  

 

Tratou-se de um estudo transversal, descritivo cuja amostra foi composta por 

amputados transfemorais que se encontravam em reabilitação em uma 
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associação no município de Maceió, no Estado de Alagoas. A coleta de dados 

foi realizada no período entre setembro e outubro de 2018 e dividida 

em duas etapas. 

A primeira etapa, foi de avaliação documental (dados secundários - 

prontuários) e a segunda etapa foi iniciada com a explicação ao voluntário, de 

como se daria o estudo, os objetivos e os procedimentos da pesquisa, e em 

sequência iniciado a aplicação do questionário de qualidade de vida 

(WHOQOL-BREF). Os participantes foram orientados sobre a pesquisa e 

acompanhados no momento das respostas sendo que além do questionário, 

outras perguntas foram feitas no sentido de se obter resultados mais completos 

como: Qual foi a causa da amputação; quanto tempo de amputação; idade; Se 

ainda sentia o membro amputado (dor/sensação de membro fantasma); Se 

praticava atividade física e por último, se tinha boa alimentação antes 

da  cirurgia de amputação. 

O instrumento do estudo utilizado, chamado de WHOQOL-BREF (World Health 

Organization Quality of Life Group), é validado para a língua portuguesa, com 

reconhecimento internacional, que verifica e mensura a qualidade de vida dos 

indivíduos amputados. Neste questionário foram abordadas perguntas 

relacionadas a 4 domínios, o domínio psicológico, o domínio físico, o domínio 

ambiental e o domínio de relações sociais. Estes domínios são integrados a 

pontuações de 1 a 5 e de acordo com a resposta do paciente, quanto mais 

próximo do valor 5, melhor é caracterizada a sua qualidade de vida. 

Nos critérios de inclusão foram observados: informações de pacientes 

amputados a e nível transfemoral e em fase de pré-protetização, de ambos os 

sexos e com idade acima de 18 anos. 

Já os critérios de exclusão foram: pacientes que não eram amputados ao 

nível transfemoral, que tinham idade abaixo de 18 anos e que não tinham 

qualquer autonomia para resposta. Pacientes com dificuldade de entendimento, 

só realizaram o estudo com presença de algum familiar (ou cuidador).  

Participaram da pesquisa 25 indivíduos, sendo 16 do sexo masculino e 9 do 

sexo  feminino, destes, 4 pacientes entraram nos critérios de exclusão, onde os 

mesmos já não se encontravam mais na fase de pré-protetização e além disto, 

2 deles não compreendiam bem as informações que lhe eram passadas e 

estavam sem acompanhante no momento da pesquisa.  
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Os dados coletados foram tabulados e calculados no editor de planilhas 

Microsoft Excel® 2016 por meio de dupla digitação, para evitar a inserção de 

dados incorretos.  

  

3. RESULTADOS  

 

Dos 25 participantes, como explicado anteriormente restaram 21, sendo 14 do 

sexo masculino e 7 do sexo feminino, a idade variou entre 29 e 80 anos e a 

média foi de 58,6 anos. 

Os agentes causadores da amputação neste estudo, foram divididos em 3 

causas principais, onde de acordo com o resultado 47,62% (n=10) 

responderam como diabetes mellitus sendo a principal causa, 23,81% (n=5) 

como traumas de modo geral e 28,57% (n=6) como outras causas.  

Em relação ao tempo de amputação foi bastante variado, 9,52% (n=2) eram 

pacientes com menos de 6 meses, 28,57% (n=6) de 6 a 12 meses e 61,90% 

(n=13) com tempo superior a 12 meses de pós cirúrgico, que ainda se 

encontravam na fase de pré-protetização. 

Os pacientes amputados tendem a desenvolver sensação ou dor fantasma, 

que surge a partir da retirada do membro, independente do tempo de 

amputação destes pacientes estudados que ainda referiam estes sintomas, 

tivemos o total de 47,62% (n=10), que referiram sentir frequentemente, 47,62% 

(n=10) afirmaram as vezes e 4,76% (n=1) disseram não sentir mais nenhum 

desconforto ou sensação de membro fantasma.  

Foi realizado uma correlação entre o tempo de amputação de cada indivíduo 

com escore quantitativo da avaliação WHOQOL-BREF, sendo utilizado apenas 

o primeiro domínio estabelecido como domínio físico. Também foi estabelecida 

uma média dos resultados, ou seja, das respostas dadas pelos participantes ao 

responder o questionário, sendo numerados de acordo com a mesma 

classificação do estudo, onde seria “Necessita melhorar” (quando for 1 até 2,9); 

“Regular” (3 até 3,9); “Boa” (4 até 4,9) e “Muito Boa" (5). 

O tópico da tabela classificado como “boa”, observou-se a pontuação mais 

baixa, teve 4 participantes representando 19,05%, com o maior índice em 

pessoas que sofreram amputação há mais de 12 meses. No escore nomeado 

de regular, apresentou uma maior porcentagem, 52,38%, correspondendo um 
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total de 11 pacientes, onde todos eles se enquadraram nos resultados entre 3 e 

3,9. E no escore nomeado como “Necessita Melhorar”, apresentou um total de 

6 participantes, ficando 28,57%. (TABELA 1) 

  

TABELA 1 - CORRELAÇÃO ENTRE DOMÍNIO FÍSICO X TEMPO DE 

AMPUTAÇÃO 

 
< 6 Meses 6 - 12 Meses   >12 Meses  Total     % 

Boa 

 

1 1 2 4 

 

19,05% 

Necessita 

Melhorar 1 2 3 6 

  
 

28,57% 

Regular 0 4 7 11 

 

52,38% 

Total Geral 2 7 12 21 

 

100% 

         Fonte: Dados da Pesquisa 

Na relação entre o domínio físico e o tempo de amputação, observamos que a 

classificação de qualidade de vida “Regular” e “Necessita Melhorar”, foram as 

que alcançaram maiores valores, com total das duas porcentagens de 80,95% 

(n=17). Estes resultados demonstraram, que os pacientes com tempo de 

amputação maior, apresentaram diminuição da funcionalidade, aumento da sua 

dependência, necessitando de auxílio de cuidadores ou de pessoas que estão 

em seu meio, consequentemente afetando sua qualidade de vida. 

A maioria dos entrevistados 57,14% (n=12) relataram que não praticavam 

atividade física alguma antes da amputação, seguido de 28,57% (n=6) que 

afirmaram praticar algum tipo de atividade física como caminhada e dança, e 

14,29% (n=3) disseram que às vezes ainda praticavam algum tipo de atividade. 

Com relação a alimentação antes da amputação, 47,62% (n=10) tinham 

episódios de uma boa alimentação, mas não se preocupavam exatamente com 

ela, já 38,10% (n=8) não tinham uma boa alimentação, principalmente os que 

cursaram com DM II, e uma menor porcentagem de 14,29% (n=3) tinham uma 

boa alimentação e tentavam frequentemente se alimentar de forma saudável. 

Os participantes inclusos neste estudo deveriam ter uma pontuação de 1 a 5, 

de acordo com o questionário WHOQOL-BREF, em cada domínio no entanto, 

apenas um participante teve a pontuação máxima (5) no domínio 3 (relações 
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sociais) e 4 (Meio ambiente), do mesmo paciente, e outro participante que 

obteve uma pontuação mínima, também estabelecida pelo domínio 3, que foi 

de 1,6, como mostra a tabela abaixo (TABELA 2). 

 

TABELA 2 - RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO (DOMÍNIOS) 

 

          Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 

Analisando os domínios separadamente e estabelecendo uma média em cada, 

com a pontuação de cada um dos 21 indivíduos, obtivemos no primeiro 

domínio 3,29, no segundo domínio 3,80, que foi o que teve a média maior entre 

os quatro, no terceiro domínio 3,68 e o quarto domínio com 3,55. Mesmo com 

pontuações apresentando leve diferença, todos estavam dentro da 

classificação de qualidade de vida “Regular”.  

Mas ao estabelecer a média dos domínios, separando por indivíduo, chegou-se 

aos seguinte resultados de acordo com a categorização do 

questionário: 19,05% (n=4) se enquadraram na classificação de qualidade de 

vida que “necessita melhorar”, 66,67% (n=14) entraram para a classificação de 

Participantes  Domínio 1   Domínio 2  Domínio 3  Domínio 4  

1  3 3  3,3 3,5 

2  3,571  3  1,6  3,12 

3  2,42  3  4,3  3,28 

4  3,571  3,83  4,3  3,375 

5  3  4  3,3  3,375 

6  4,14  3,6  4,6  3,6 

7  2,28  2,6  2  2,375 

8  2,71  3,5  3,3  2,25 

9  3,857  4,16  3,3  3,25 

10  4,428  4,5  4,6  4,625 

11  2,857  3,16  4  2,875 

12  2  3,6  3  3,375 

13  3,714  3,5  3  3,625 

14  2,571  4,5  4,3  4,375 

15  3,428  4  3,3  3,625 

16  3,571  4,5  3,3  3,75 

17  3,714  4,33  4  3,5 

18  3,571  4,83  5  5 

19  3,142  3,83  4,33  4,625 

20  3,428  4,5  4  3,75 

21  4,143  4  4,6  3,5 



 

10 
 

qualidade de vida “regular”; e somente uma pequena porcentagem de 14,29% 

(n=3), foram classificados como qualidade de vida “Boa”. Nenhum 

indivíduo alcançou um resultado satisfatório na junção dos valores dos 

domínios, que entrasse no valor classificado como qualidade de vida “muito 

boa”. 

 

4. DISCUSSÃO 

 

Analisando de forma sociodemográfica, as variáveis nesse estudo mostraram 

uma prevalência maior de amputados associados a indivíduos do sexo 

masculino, um total de 14 (66,67%), contra a metade deste valor para as 

mulheres, num total de 7 (33,33%). Estes dados são encontrados em outras 

pesquisas, como no estudo de Santos et al (2014), onde houve número maior 

de amputados em sujeitos masculinos. Sendo uma característica marcante da 

cidade de Maceió, pois tanto nesta Associação, quanto em outras que atendem 

pacientes amputados, os homens são o maior público atendido e isso remete 

ao fato de que, as mulheres são as que mais procuram atendimento médico, e 

se cuidam, e os homens ainda carregam o velho “costume” que só o público 

feminino é quem deve cuidar da saúde.  

De acordo com a pesquisa de Guarino e colaboradores (2007), a etiologia 

vascular foi responsável por 62,8% das amputações; os traumas ocorreram em 

28,2% dos casos; as infecções acometeram 6,4% dos pacientes e os tumores 

1,3%. Na atual pesquisa o agente causador que mais levou os entrevistados a 

amputarem um membro inferior, foi o diabetes mellitus, seguido de traumas e 

outras causas.  

Para Carvalho (2003), as amputações por doença vascular periférica atingem 

principalmente os pacientes de idade mais avançada, os quais estão mais 

susceptíveis a doenças degenerativas como a arteriosclerose. Dentre as 

neuropatias periféricas estão: diabetes mellitus, etilismo, hanseníase, 

poliomielite, espinha bífida e trauma medular. Tal afirmação, corrobora com os 

achados neste estudo, onde mostramos que as amputações atingiram mais os 

adultos (de 40 a 60 anos) e os idosos (acima de 60 anos), quais estão mais 

predispostos a doenças vasculares.  
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Quanto às dores fantasma relatada pelos pacientes, foi observado que esse 

“incômodo” não depende do tempo de amputação, recente ou não, a grande 

maioria ainda relata sentirem esse fenômeno. Os indivíduos relataram tais 

sensações como pontadas, queimação, câimbras e mesmo os que já utilizaram 

e/ou ainda fazem a utilização do enfaixamento elástico no membro residual, 

continuam a referi-la. Fato também confirmado por Carvalho (2003), quando 

afirmou que o enfaixamento é um dos recursos utilizados para redução da dor 

fantasma, por estabelecer sustentação, firmeza e estímulo sensorial ao coto.  

Além do questionário utilizado nessa pesquisa, existem vários outros, que 

também avaliam a qualidade de vida em pacientes amputados e/ou saudáveis, 

podendo também utilizar escalas que colaboram para encontrar resultados 

mais fidedignos a pesquisa. Estas outras ferramentas podem ser associadas 

ao estudo sobre qualidade de vida, independência e funcionalidade, 

objetivando fortalecer o trabalho, mas precisam ser bem avaliadas para 

observar se realmente são eficazes para determinada pesquisa.  

Chamlian e Melo (2008) por exemplo, fizeram uma pesquisa onde 

selecionaram 52 artigos, onde cada artigo utilizou um instrumento de avaliação 

diferente e chegaram à conclusão que, existem diversos instrumentos 

utilizados para avaliar a função em pacientes amputados, porém não há um 

considerado padrão-ouro e que alguns instrumentos, não específicos para 

medir função de amputados, são inapropriados para uso com este público.  

No estudo de Santos et al (2014), foi avaliado o nível de atividade física com o 

questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) versão curta, analisaram 

a capacidade funcional por meio do índice de Barthel e avaliaram também a 

qualidade de vida (QV), utilizando o mesmo instrumento desta pesquisa o 

WHOQOL-BREF, e verificou-se que 60,5% não se encaixavam entre os 

critérios médios estabelecidos pelo questionário, sendo assim caracterizados 

com uma qualidade de vida “ruim” e 39,5% foi avaliado como qualidade de vida 

boa. 

Já neste trabalho a menor proporção de indivíduos foi enquadrado na categoria 

de qualidade de vida “Boa”, no total de 3 participantes, foram aqueles pacientes 

que ainda se preocupam em ter uma boa alimentação, praticar atividade física, 

ter boas relações sociais com familiares e amigos, procuram manter a mente 

ativa e o principal, que procuram a reabilitação para conseguir utilizar a prótese 
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e serem independentes. Entretanto 4 participantes classificados em qualidade 

de vida que “precisa melhorar”, sendo aqueles que não se preocupam 

diretamente com a saúde e o bem-estar, mas 14 dos pesquisados foram 

avaliados como qualidade de vida “Regular” e ficam no intermédio entre os dois 

citados anteriormente. 

 

5. CONCLUSÃO  

 

Baseado nos resultados encontrados a partir deste estudo, com indivíduos 

amputados ao nível transfemoral, pode-se concluir que os mesmos 

apresentavam uma qualidade de vida regular, e estavam satisfeitos com a sua 

saúde, aceitam o seu corpo como é atualmente, estão satisfeitos com o apoio 

dos familiares e amigos, conseguem dormir bem e a maioria eram capazes de 

se locomover sozinhos, porém, relataram frequentes pensamentos negativos 

como mau-humor, depressão, desespero e ansiedade, além de serem muito 

carentes de lazer por falta de oportunidades. 

Foi perceptível que ainda existem alguns pontos negativos, que de certa forma 

impedem a reinserção desses pacientes ao cotidiano e as suas atividades de 

vida diária, independentes quer seja nos aspectos físicos, sociais ou 

emocionais, onde indiretamente, impedem a reabilitação para o uso da prótese. 

Reforça-se a importância e a necessidade de futuras pesquisas, com uma 

população maior, para que se tenha resultados mais específicos e fidedignos. 
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