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Introdução: O diabetes melito é reconhecido mundialmente como um problema de
saúde pública. Os indivíduos acometidos pela doença que não conseguem controlá-la
tornam-se susceptíveis às complicações devido à cronicidade da mesma. Dentre as
complicações, a mais temida é a possibilidade de amputação de membros, em especial
o membro inferior, que poderá ocasionar alterações significativas nas suas atividades
diárias, bem como na qualidade de vida.  Os principais fatores responsáveis pelas
amputações de membros inferiores são as ulcerações do pé diabético, que por sua vez é
o resultado da combinação de dois ou mais fatores de risco.  A neuropatia
sensitivo-motora e a autonômica são as principais causas de ulceração, como também
as ulcerações puramente isquêmicas, puramente neuropáticas, infecciosas e/ou mistas.
O paciente que passa por amputação, sofre de alguma forma, abalo emocional. Perder
uma parte do corpo, ter a sua existência em algo incompleto é viver no desafio de se
adaptar ao meio após mudanças, é aprender a viver novamente, porém agora frente às
perspectivas das pessoas, dos objetos e do mundo. Assim, de uma maneira mais ampla,
o diabetes e suas complicações influenciam nas condições de vida e de trabalho do
indivíduo afetado, apesar das amputações ocorrerem na maioria das vezes em idosos e
estes não estarem mais inseridos no mercado de trabalho. Estes fatores geram
comprometimentos psicossociais, desgaste e deterioração orgânico-funcional que
interferem na vida do amputado. Quanto às questões emocionais, há uma diminuição
da auto-estima se manifestando como tristeza, desânimo, desmotivação,
aborrecimento, sensação de inutilidade, insegurança e insatisfação com a auto-imagem.
Todas estas situações podem levar o indivíduo ao isolamento social, fazendo que o
indivíduo diminua suas perspectivas de melhora. Neste momento torna-se de suma
importância a participação multiprofissional para colaborar com a reinserção deste
indivíduo ao novo cenário em que se encontra. Objetivo: Avaliar através de uma
revisão de literatura os aspectos relacionados à qualidade de vida do paciente diabético
que sofreu amputação dos membros inferiores. Conclusão: Até o presente momento,é
factível perceber que a qualidade de vida do diabético se altera após a amputação.
Apesar do grande número de pessoas acometidas é possível reconhecer que as
complicações são passíveis de prevenção e podem ser evitadas através de estratégias
educadoras realizadas pelo enfermeiro junto à equipe multiprofissional.
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