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Introdução e objetivos: Introdução: A amputação de membros inferiores
(MMII) causa sérias mudanças na autoestima, mobilidade, capacidade de
realizar atividades de vida diária, trabalho e lazer. Sendo assim, a utilização
de uma prótese surge como forma de oferecer qualidade de vida para os
amputados de membros inferiores. Porém a utilização das próteses em
amputados de MMII ainda é muito baixa. Objetivo: Identificar os fatores
biopsicossociais em estudos que investigam o uso de próteses em amputados
de MMII no Brasil.

Métodos: Foi realizada uma busca nas bases de dados Pubmed, Lilacs e
Scielo na qual foram utilizados os descritores combinados: amputados,
membros inferiores, prótese, amputação. Apenas foram incluídos no estudo
artigos realizados no Brasil e que tinham como público os adultos. Após a
seleção e triagem dos artigos foi elaborada uma tabela de análise de
conteúdo e qualidade dos mesmos.

Resultado: As buscas resultaram em 15 artigos, reduzidos a 7 selecionados
para análise. Os resultados demonstraram que ainda há muitos amputados
no Brasil que não fazem o uso de próteses por causa de problemas de
adaptação e conforto com a mesma e devido não ter ainda condições
financeiras para aquisição. Além disso, tem os que utilizam essa tecnologia
mas relatam dificuldades para andar em solo irregular, por longas distâncias
e ao subir degraus.

Discussão e conclusão: Os resultados dessa revisão sistemática
demonstrou que o uso de próteses apresenta elevada taxa de não uso e
subutilização da prótese, sendo um dos principais motivos o desconforto e
mal adaptação a prótese.
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