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1-RESUM 
 

1.1-LLENGUA ORIGINAL 
 

OBJECTIU: conèixer com els hi afecta el membre fantasma en les persones que tenen un membre 

del seu cos amputat, què senten a nivell físic i com es senten a nivell psico-emocional. També 

conèixer tot el que envolta aquest procés.  

METODOLOGIA: estudi descriptiu qualitatiu amb un grup de pacients reals amb un membre 

amputat i també a un professional de fisioteràpia. Les variables a estudiar s’estableixen a partir 

d’una categoria d’anàlisi utilitzant tècniques qualitatives de grup focal i entrevista 

semiestructurada. Gràcies a aquestes respostes es realitzarà un recull del que han descrit i es 

farà un anàlisi de resultats gràcies a la triangulació de dades de les entrevistes individuals i 

l’entrevista de grup focal.  

APLICABILITAT: aquest estudi pot formar part d’unes bases per fer una intervenció en pacients 

amputats en un futur des de un punt de vista biopsicosocial. Per això serà tant rellevant escoltar-

los i conèixer què és el que més els hi afecta i quin tractament han rebut per poder-se centrar 

en treballar allò que més necessiten en un possible futur tractament.  

PARAULES CLAU. Amputat, sensació membre fantasma, dolor membre fantasma, estat psico-

emocional.  
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1.2-LLENGUA ANGLESA 
 

AIM OF THE PROJECT: know how phantom limb affects people that have an amputation in their 

body, and how they feel physically and psycho-emotionally. Also know everything that it is 

around the process.  

METHODOLOGY: descriptive qualitative study with a group of real patients with an amputation 

and also with a professional of physiotherapy. The variables to study are focused on the answers 

that the patients had given during the different interviews. Thanks to these answers, we will 

collect everything they had described and the analysis of the results will be done by using the 

data triangulation technique between the individual interview and the focal group.  

APPLICABILITY: this study could be the basis to do an intervention with amputee patients in the 

future from a biopsychosocial point of view. This is the reason why it will be relevant to listen 

and to know which things affects these patients the most. Also which treatment they have had 

to focus on working out what they need the most in a possible future treatment. 

KEY WORDS: amputation, phantom limb sensation, phantom limb pain, psycho-emotional state. 
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2- ANTECEDENTS I PROBLEMA D’ESTUDI 

 

2.1-MEMBRE AMPUTAT 
 

Una amputació és una solució de discontinuïtat d’una part d’una extremitat, ja sigui superior o 

inferior, mitjançant una cirurgia. Aquesta operació es realitza quan aquella extremitat està tant 

afectada que pot posar en perill la vida de la persona en qüestió. L’objectiu és eliminar la malaltia 

i restablir la capacitat i la funcionalitat del pacient (Moreno Lorenzo et al,. 2003). Per tant que 

es dui a terme no és un fracàs sinó que és una reconstrucció o rehabilitació del membre causada 

per una lesió. (INMAN et al., 1961)  

L’operació serà diferent en cada pacient segons la part que tingui afectada i segons com s’hagi 

de reconstruir aquella part. A més, es pot efectuar en el mateix dia de la lesió en cas de que sigui 

traumàtica, per exemple.   

Hi ha unes taxes elevades de mortalitat i morbiditat. Una persona és amputada quan és l’última 

solució que es troba al seu problema de salut inicial i quan totes les opcions anteriors han 

fracassat. 

En l’operació s’ha de tenir en compte els vasos vasculars, els ossos preservats i els danyats, els 

nervis existents i els afectats, cobrir adequadament amb els teixits tous, unir correctament la 

pell residual i sobretot aconseguir una equilibri entre la musculatura de forma adequada. Per 

tant, al observar aquest conjunt quines afectacions hi ha i quines no, es determinarà com serà 

aquesta operació focalitzant-se sobretot en la funcionalitat (Souza et al,. 2017).  

Tot i que totes les part són importants, és important la musculatura ja que cal que hi hagi una 

estabilització aplicant tensió a la musculatura residual per fer que funcioni adequadament. 

Raons per les quals s’amputa a una persona (Souza et al,. 2017) 

1- Vascular: greu isquèmia, irreversible,  que pot acabar amb gangrena (causa més 

comuna) 

2- Problemes del sistema musculoesqulètic i dels teixits connectius 

3- Infeccions 

4- Diabetis Mellitus  

5- Accident traumatològic amb destrossa de l’extremitat 

6- Causes externes 

7- Greus problemes a la pell 
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8- Malformacions congènites 

9- Tumors 

10- Úlceres tròfiques 

Aquestes raons no són úniques i exclusives l’una de l’altre, sinó que segons el pacient pot patir-

ne més d’una i que per tant el risc de complicacions i de ser amputat se sumen. 

2.1.1-LA INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA  
 

Els tipus d’amputacions són molt diversos ja que depenen de l’estat en el que es trobi 

l’extremitat en qüestió i la causa per la qual s’amputa a la persona. Però per a que posteriorment 

es pugui dur una pròtesis, és important en quin estat es deixa, després de la cirurgia, la 

musculatura de l’extremitat amputada ja que aquesta musculatura serà el “coixí” que protegirà 

els ossos i la part més distal de l’extremitat la qual estarà en contacte directe amb la pròtesi i 

aguantarà tota la càrrega del pes del cos, sobretot en el cas de l’extremitat inferior (Pasquina et 

al., 2006). 

L’equilibri muscular és una tècnica que es diu mioplàstia i consisteix en la qual els músculs 

antagonistes es cusen sobre l’extrem distal de l’os amputat. La miodesi és la fixació dels músculs 

que han estat transeccionats directament a posterior de los amputat. Perquè sigui efectiu és 

important utilitzar les dues conjuntament, és a dir la mioplàstia i la miodesi,  ja que la així les 

capes profundes i les superficials queden adherides i permeten una major protecció de la part 

distal de l’extremitat (Pasquina et al., 2006). 

En el cas de que hi hagi inestabilitat, es realitza el procediment Ertl: si hi ha inestabilitat entre la 

tíbia i el fèmur es crearà un pont osteoperiostal. Aquest és important si hi ha inestabilitat a la 

tíbia. Es reconstrueix perquè es pugui aguantar millor el pes en aquells pacients que seran actius 

amb l’ajuda d’una pròtesi. Aquests dos ossos en són un exemple en els quals es pot fer aquest 

pont, però és aplicable a diversos ossos amputats (Pasquina et al., 2006). 

Els pacients poden ser amputats més d’una vegada del mateix membre. És per això que cal que 

abans d’amputar es considerin totes les possibles mesures que cal prendre i quina serà la seva 

qualitat de vida i funcionalitat de cares al futur. És força freqüent que més d’una operació es 

dugui a terme en aquelles persones que se’ls hi ha amputat l’extremitat. Sobretot en aquelles 

que se’ls hi ha realitzat al màxim de distal possible per poder preservar-la tant com es pugui. En 

canvi en aquells pacients que se’ls amputi al màxim de proximal serà menys probable que tornin 

a fer intervinguts quirúrgicament (Pasquina et al., 2006).  
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Els motius més comuns per els quals es torna a amputar a una persona són: 

 Infeccions 

 Isquèmies 

 Problemes arterials 

2.1.2-RANG D’AMPUTACIÓ 
 

Segons la zona afectada i com de gran és l’afectació, en són més comunes les d’extremitats 

inferior (lower limb, LL) i menys comunes les d’extremitats superiors (upper limb, UL) 

(«Principles of Amputation - Physiopedia»). 

Quan una extremitat és amputada, tant si és inferior o superior, trobarem diferents nivells 

depenent de a partir de a on s’hagi amputat: 

EXTREMITAT SUPERIOR EXTREMITAT INFERIOR 

-Dits de la mà 

-Desarticulació canell 

-Transradial (sota colze) 

-Desarticulació colze 

-Transhumeral (sobre colze) 

-Desarticulació ombro 

-Interescàpulatoràcica  

 

-Dits del peu 

-Transmetatarsiana 

-Tarsmetatarsiana (Lisfranc) 

-Syme (desarticulació turmell) 

-Tibial-infracondília (sota còndils tibials) 

-Femoral-supracondília 

-Desarticulació maluc 

-Hemipelvitrocantèrea  

 

El resultat d’aquests nivells, un dels motius principals, es deu a si han trigat més o menys temps 

a assistir al sistema sanitari per poder trobar una solució per ells, o si no s’ha detectat que 

aquella causa requereix l’amputació de l’extremitat, ja que sempre abans d’una amputació, 

excepte en la majoria de casos traumàtics, es busquen totes les solucions possibles (Souza et al., 

2017). 

És possible que el membre, degut a les parts que es poden veure compromeses, s’hagi 

d’amputar més amunt o més avall, és a dir més distal o més proximal. Per tant, si en molts dels 

casos hi haguessin acudit abans aquesta amputació s’hauria pogut evitar o hagués sigut d’una 

part menor de l’extremitat. En els pacients traumàtics aquest cas no es dóna ja que lo habitual 

és que si tenen una afectació d’aquest tipus se’ls intervingui de seguida (Souza et al., 2017). 

Taula 1: nivells amputació 
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L’objectiu primordial és ajudar a que hi hagin menys possibilitats de que aquell membre sigui 

amputat. En alguns centres se’ls hi ofereix un programa que està conformat per un equip 

interdisciplinari el qual ajudarà a reduir el risc de ser amputat, ja que amputar a un pacient és a 

lo últim que es recórrer i sempre s’intenta fer primer un tractament més conservador que 

consisteixi en conservar en la seva totalitat de l’extremitat (Pasquina et al., 2006). 

2.2-PREVALENÇA PACIENT AMPUTAT 
 

La prevalença de que un pacient sigui amputat es pot deure a les característiques que pot 

presentar un individu que farà que tingui més possibilitats de ser amputat que una persona que 

no pateixi aquestes característiques. Aquestes són les següents: 

1- Edat. La majoria d’amputats son persones grans les quals la causa no és traumàtica, si 

no que és vascular. En canvi en els pacients més joves si que es donen més sovint per 

una causa traumàtica. Per tant depenent de l’edat hi haurà un risc de patir-ne una o 

l’altre, sobretot si estan entre 60-75 anys (Souza et al., 2017). 

2- Lloc de procedència. Aquelles persones que viuen a la part occidental, s’ha vist 

incrementat el nombre de pacients amputats a causa de que les persones tenen una 

esperança de vida més elevada i que per tant envelleixen més que fa uns anys. Ser una 

persona d’edat avançada suposa tenir més risc de patir diabetis, malalties vascular 

perifèriques... per tant, tenen més possibilitats de tenir una afectació vascular (Miller, 

Speechley, & Deathe, 2001). 

3- Sexe. Les dones tenen un índex de mortalitat més elevada associada a les amputacions. 

En canvi, els homes tenen més risc de ser amputats per una causa traumàtica (Jabeen & 

Malik, 2015).  

4- Hàbits. Els homes són més propensos a patir un peu diabètic, fumadors. Una de les 

causes d’ells també pot ser hormonal  

Tot i que tot lo esmentat anteriorment són factors de risc, les causes que comporten un major 

risc de que hi hagi amputacions són sobretot les tres següents, encara que hi ha altres causes 

descrites al apartat “2.1-MEMBRE AMPUTAT”: 

- 1a causa: vascularmalaltia vascular perifèrica, diabetis mellitius.... 90% amputats 

d’extremitats inferior tenen entre 60-75 anys 

- 2a causa: traumàticaaccidents de tràfic/laborals, homes joves o adults, menors de 50 

any 

- 3a causa: tumoraltumors malignes sense metàstasi, adults-joves, adolescents 
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2.3-PROVES DIAGNÒSTIQUES 
 

Hi ha diverses proves diagnòstiques que ajudaran i facilitaran veure quina és l’afectació i també 

si és necessari se’n pot fer més d’una ja que abans d’amputar cal estar segur de fer-ho i veure 

totes les possibilitats que hi ha prèvies a l’amputació. També ajudarà a veure si l’afectació es 

troba localitzada o està afectant a diverses parts (Martín, Jesús, & Hernández-Rico, 2017): 

- Raig X: conèixer les estructures òssies i el grau de la lesió. Generalment s’efectua des de 

diversos plans i perspectives per valorar com està i poder fer una correcte planificació 

quirúrgica. 

- Tomografia axial computeritzada (TAC): permet obtenir més informació que amb la 

radiografia. 

- Ressonància magnètica nuclear (RMN): permet observar petites alteracions que amb 

el TAC possiblement no es vegin. 

- Arteriografia o angiografia: mitjançant aquesta es veuen les artèries o els vasos 

sanguinis de forma radiològica mitjançant un contrast subministrat via catèter. Permet 

observar l’estat intern, si hi ha obstruccions, danys...  

- Ecografia Doppler: serveix per detectar fluxos sanguinis i polsos, i si aquests hi són o no 

a la extremitat afectada.  

- Oscil·lometria: similar a la arteriografia, però ajuda a veure l’estat de circulació de la 

extremitat afectada  

2.4-MEMBRE FANTASMA 
 

El primer de reportar-ho va ser Ambroise Paré el segle 16 a França («Ambroise Paré – 16th 

Century Surgeon and Father of Military Medicine»).  

La sensació del membre fantasma és aquella que té la persona de seguir notant que té el 

membre una vegada aquest ja ha estat amputat. Aquesta s’agreuja en molts casos a la nit. Es 

pot expressar de moltes maneres diferents i dependrà de cada persona de com ho notarà i pot 

estar relacionada amb les experiències viscudes prèviament. Es pot expressar en forma de picor, 

sensació de seguir notant l’extremitat, formigueig... (César et al., 2014).  

Aquesta sensació pot ser provocada per un conflicte entre la retroalimentació visual i per altre 

banda de les representacions propioceptives de la extremitat amputada en qüestió, ja que a 

nivell cerebral encara hi són però físicament aquella part ja no hi és.  
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La sensació pot durar segons, minuts, hores o dies segons cada cas. Pot aparèixer després de 

l’operació, o al cap d’uns dies, setmanes, mesos o fins i tot en alguns casos anys. Es pot mantenir 

en el temps, desaparèixer, no existir o aparèixer sobtadament a diari, mensualment o 

anualment. Pot ser contínua, intermitent, pot variar la seva intensitat... La major part dels 

pacients, però, ho noten al cap de poc temps. El 87% dels amputats que pateixen aquesta 

després de 2 anys de ser amputats encara tenen la sensació (Leskowitz, 2014). 

El membre fantasma, però, acostuma a desaparèixer una vegada s’ha col·locat una pròtesi. En 

canvi, el dolor del membre fantasma pot perdurar en el temps (Wartan, Hamann, Wedley, & 

Mccoll, 1997).  

Pot anar acompanyat de dolor a la part més distal de l’extremitat, el qual aquest pot ser dolor 

residual o dolor del membre fantasma. Depenent del pacient pot tenir la presència del membra 

fantasma amb o sense dolor (dolor fantasma), tot i que segons l’estudi (Wartan et al., 1997) en 

la majoria dels casos cursa amb dolor, la qual va relacionada directament lo intens que noten el 

membre fantasma amb el dolor que tindran o que tenen. La quantitat de dolor acompanyada 

de la sensació és puntuada amb un 5,6 respecte l’escala de dolor que va del 0-10, sent 10 el més 

dolorós. 

Segons l’estudi Phantom Limb (Bailey et al,. 1941) realitzat a 90 pacients els quals han patit el 

membre fantasma, aquests factors poden estar o no implicats en el membre fantasma:  

1- Sexe. No és especialment important el sexe. 

2- Edat. No és especialment important ni significant l’edat, ja que en aquest estudi el 

pacient més petit tenia 11 anys i el més gran 80. 

3- Motiu d’amputació. És molt important i significant.  

4- Extremitat amputada. En el cas de l’extremitat superior és més freqüent sentir 

disestèsia que és una percepció tàctil que és anormal i desagradable i que provoca 

incomoditat i normalment dolor. Per altre banda, en l’extremitat inferior, és més 

freqüent sentir el membre fantasma.  

2.5-DOLOR 
 

El dolor és una percepció desagradable subjectiva que té cada individu i que és diferent en cada 

persona. Aquest és innat ja que el tenim des de que naixem però també és adquirit ja que el 

modulem amb les experiències viscudes (Dr. Vasallo Comendeiro et al.,2013). 
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Gaire bé tots els pacients n’han patit i/o pateixen dolor, abans i després de la operació. El dolor 

postoperatori es pot convertir en crònic. Aquest dolor es pot rebre en forma de diverses 

sensacions: cremor, sensacions doloroses, xoc elèctric... I igual que la sensació del membre 

fantasma, pot estar relacionat amb experiències viscudes prèviament. La persona que ha patit 

dolor previ estarà més sensibilitzada al dolor i el notarà amb més facilitat. Ja que per exemple, 

en el cas d’haver patit una llaga dolorosa quan la persona és amputada pot continuar sentint 

aquesta llaga dolorosa (Subedi & Grossberg, 2011). 

És important tenir en compte aquells pacients que han patit dolor pre operatori, ja que 

augmenta el risc de dolor del membre fantasma perquè tindran una major sensibilització a nivell 

cerebral d’aquest dolor. Per tant hi haurà una diferència entre els pacients que van patir dolor 

abans o no de la operació respecte el nivell de dolor que tinguin actualment (Nikolajsen et al., 

1997). 

Aquest dolor el podem dividir 2 tipus diferents, tot i que és habitual patir-los de forma conjunta 

(Leskowitz, 2014): 

 Dolor residual: dolor a la part més distal de l’extremitat amputada. Aquest tipus de 

dolor es troba sobretot a la fase post operatòria, a les primeres setmanes i pot perdurar 

en el temps. Els pacients la solen descriure com cremant, xocant o punxant. És el dolor 

que causa la cirurgia, la cicatriu, el fort impacte que ha patit l’extremitat (Leskowitz, 

2014.  

 Dolor membre fantasma: sensació dolorosa referida a l’extremitat fantasma, a la que 

no hi és. Noten el membre que no tenen i va acompanyat de dolor. Aquest sobretot es 

deu si abans de que l’haguessin amputat sentia dolor i el cervell segueix emetent 

informació a les terminacions nervioses i per tant segueix notant que té dolor tot i ja no 

tenir la part afectada. El 60% pateixen aquest dolor (Leskowitz, 2014). 

Per tant, comparat amb la sensació de membre fantasma la qual només se sentia 

l’extremitat que no hi era però no hi havia dolor, en el dolor del membre fantasma se 

sent un dolor d’una part que ja no hi és.  

Aquest dolor s’espera que amb el pas del temps disminueixi o que quedi abolit. El dolor 

del membre fantasma que pateixen és amb forma d’apunyalament, d’agulla, 

prostogènic, neurològic, artrogènic, simptomatogenic i teixit de soca (Subedi & 

Grossberg, 2011). 
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Per diagnosticar el dolor del membre fantasma, els doctors no tenen un test mèdic, sinó que 

s’identifica a partir dels símptomes i signes que el pacient té i de les circumstàncies per les quals 

s’ha dut a terme l’amputació (Subedi & Grossberg, 2011).  

El dolor del membre és modulat per factors cognitius com són les creences de cada persona, la 

memòria, les experiències viscudes, processos d’atenció, expectatives, la catastrofisme... Poden 

ser un factors importants (Fuchs et al., 2018). 

Per altre banda, el catastrofisme es deu a una mala adaptació, una orientació negativa del dolor 

i una anticipació de resultats que seran negatius. Algunes proves diuen que el catastrofisme 

prediu el que serà el dolor crònic i diversos estudis afirmen que aquest té una relació important 

amb el dolor del membre fantasma (Fuchs et al., 2018). 

2.6-FISIOPATOLOGIA  
 

Quan una persona pateix una amputació, com a conseqüència, es produiran una sèrie de canvis 

que faran que pugui aparèixer el dolor del membre fantasma i/o la sensació del membre 

fantasma. Això pot provocar si que si perdura en el temps s’acabi convertint en dolor crònic 

(Vaso et al., 2014).  

Després de vàries investigacions, els investigadors diuen que aquest ve provocat per la pèrdua 

de l’entrada de impulsos sensorials els quals venien de l’extremitat que anteriorment si que hi 

era, i que la plasticitat cortical del cervell no s’ha adaptat a aquest nou canvi (Vaso et al., 2014). 

Quan hi ha una amputació els nervis perifèrics es veuen lesionats i per tant es perden les 

aferències que anaven cap a la medul·la espinal. Sovint, també, es formen neuromes en els 

membres residuals, els quals poden ser una peça clau en el desenvolupament d’aquest. Aquests 

neuromes tenen una major quantitat de sodi i tenen hiperexcitabilitat. Per tant si aquests canals 

de sodi no es bloquegen el dolor i el membre fantasma perdura (Subedi & Grossberg, 2011). 

En el còrtex cerebral es veuen canvis en la representació corporal i en la reorganització cortical 

que hi havia anteriorment, per tant hi ha canvis en la representació de l’extremitat amputada. 

Una extremitat que en aquests moments no hi és degut a l’amputació però si que tenia una 

representació cerebral ja que anteriorment si que hi era. El cervell segueix emeten informació a 

l’extremitat amputada però no rep la informació física d’aquesta ja que no hi és. La 

incongruència d’informacions comportarà el membre fantasma (Pinto et al., 2016). 

Pot aparèixer dolor secundari a la neuroplasticitat ja que aquella zona ha perdut les aferències i 

la informació de l’extremitat que ha estat amputada, tant en el còrtex somato sensorial i en el 
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còrtex motor. Per tant, el que cal fer mitjançant un tractament és restituir la neuroplasticitat 

(Pinto et al., 2016). 

Quan la reorganització cortical es duu a terme les àrees que representen l’extremitat amputada 

s’agrupen a zones veïnes, com per exemple en el còrtex motor. L’estimulació nociceptiva aferent 

de les neurones produeixen la sensació de l’extremitat que falta. 

A nivell perifèric, i durant l‘amputació molts dels nervis queden suturats i per tant partits en 

dues parts. Això comporta lesions neuronals ja que interfereix en l’entrada nerviosa aferent cap 

a la medul·la espinal (Subedi & Grossberg, 2011). 

2.7-AFECTACIONS PSICO-SOCIALS 
 

2.7.1-DEPRESSIÓ I ANSIETAT 
 

Perdre una part d’una extremitat és un xoc psicològic molt fort per a la persona. Es veuen molt 

afectats en adonar-se conta de que no poden ser independents com anteriorment i perden 

qualitat de vida. Amés la seva imatge corporal ha canviat de com era abans a com és ara, que 

sentia quan la tenia, com es veia la persona amb ella... aquesta imatge és la que comporta 

diverses reaccions psicològiques i emocionals segons (Annis S et al., 2019) per tant com diu 

Fishman, “Les persones han d’aprendre a viure i a conviure amb la seva discapacitat”. 

L’ansietat i la depressió són les principals afectacions que pateixen. A més, comporten una alta 

prevalença de dolor crònic. Aquestes dues poden relacionar-se amb la no acceptació d’un mateix 

ni de la seva nova imatge corporal. Segons l’estudi realitzat per (Bhutani et al., 2016), no hi ha 

una relació directe entre ambdues, però si que tant l’ansietat com la depressió estan 

relacionades directament amb el dolor. Aquestes dues s’aguditzen si han hagut d’estar 

hospitalitzats o amputats més d’una vegada, o si han hagut de passar molt temps al hospital tot 

i només estar-hi una vegada (Bhutani et al., 2016;Fuchs et al., 2018). 

Tot i això també depèn del tipus de persona que és. Segons aquest estudi (Bhutani et al., 

2016;Fuchs et al., 2018), una persona optimista té tendència a patir molta menys ansietat que 

una persona més negativa, però la depressió la pateixen sense que hi hagi una relació, en molts 

dels casos, amb el tipus de persona que és. 

La depressió i l’ansietat es pot trobar en una fase més recent o més tardana. Hi ha persones que 

ho pateixen just després de la operació i d’altres més tard o simplement no ho pateixen. D’altres 

poden patir-ho abans de ser amputats i són conscients de que a la llarga aquella extremitat la 
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perdran. Aquestes dues van lligades amb la discapacitat i el dolor que pateixen. Tot i que 

l’ansietat va més lligada a la nova imatge corporal i no tant al dolor, i la depressió més lligada al 

dolor i a la discapacitat (Fuchs et al., 2018). 

2.7.2-ESTRÈS I TENSIÓ  
 

L’estrès és un dels factors que comportarà que el dolor es mantingui en el temps, el qual també 

afectarà al comportament, a la disfunció... Aquest estrès és causat per interaccions complexes 

del sistema nerviós central però sobretot perquè el sistema simpàtic està molt més excitat i 

actiu. Per veure com són les respostes d’estrès simpàtiques, va registrar la freqüència cardíaca i 

la pressió arterial i aquells pacients que tenen dolor del membre fantasma i van tenir respostes 

més elevades (Fuchs et al., 2018). 

La temperatura de l’extremitat amputada en pacients que tenen dolor del membre fantasma és 

inferior a l’extremitat sana ja que hi ha una disminució del flux sanguini. Aquestamostra una 

relació amb la tensió, per exemple, ja que el sistema nerviós autònom podria explicar la situació 

que es pateix i això fa desencadenar diverses situacions.  

A més, l’extremitat afectada també fa contraccions involuntàries musculars, els quals també 

formen part de l’ansietat, estrès, depressió i tensió. En aquests casos el millor tractament ha 

estat el realitzat amb biofeedback el qual és el que més ha reduït el dolor del membre fantasma 

(Fuchs et al., 2018).  

Però per altre part allò que causa estrès i tensió es també el record de l’angoixa que provoca 

aquest dolor i que els pacients que tenen dolor del membre fantasma tenen una activitat cortical 

superior. 

2.7.3-ALTRES AFECTACIONS IMPORTANTS 
 

L’estudi de (Bourque, M. O. et al., 2019) es va realitzar a persones majors de 18 anys amb una 

amputació unilateral transtibial i que com a mínim feia 6 mesos que portaven una pròtesis. 

Molts dels pacients es veuen afectats per una falta de confiança en l’equilibri que tenen amb la 

pròtesis posada i això els afecta anímicament. Per tant la falta de confiança és un aspecte 

important a treballar. Aquesta va directament lligada a la falta de propiocepció que 

desencadena el fet de portar una pròtesis. 
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2.8-TRACTAMENT 
 

2.8.1-TRACTAMENT MEMBRE AMPUTAT I REHABILITACIÓ 
 

En el tractament d’un pacient amputat acostuma a ser interdisciplinari ja que treballen diversos 

professionals de forma conjunta. Segons l’autor (Pasquina et al., 2006), seria imprescindible que 

fos holístic i que tractés al pacient de manera biopsicosocial. 

En ell s’hi poden incloure diversos professionals: metge/sa, infermer/a, psicòleg/a, cirurgià/na, 

terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, treballador/a social... Tots ells, entre molts d’altres, 

pretenen aconseguir una qualitat de vida igual o al màxim de similar a la que tenien anterior a 

l’amputació. Per altre banda serà important quin és el programa i el model i el sistema que 

segueixen en el lloc on es tracta el pacient, igual que l’experiència que tinguin en tractar pacients 

d’aquest tipus (Pasquina et al., 2006). 

Per al tractament de l’amputació, i no tant del membre fantasma, és important aconseguir 

eliminar o reduir el dolor residual que ha comportant l’operació i a la vegada prepara el monyó 

per poder posar posteriorment una pròtesi (Pasquina et al., 2006). 

 TENS: en alguns casos és efectiu i en d’altres no. Aquest consisteix en tallar el circuit del 

dolor i fer que el pacient no en sigui conscient. Aquest tractament es defineix com a que 

difícilment té efectes secundaris com podria ser irritabilitat a la pell o picor, però que es 

fàcil d’utilitzar (Wartan et al., 1997). 

 Medicament analgèsic: normalment reben Paracetamol, és afectiu per reduir el dolor 

en el 70% dels casos. Aquest bloqueja el circuit del dolor i per tant es redueix la sensació 

(Wartan et al., 1997). 

 Embenat rígid: escaiola col·locada després de la cirurgia que evita l’edema, afavoreix la 

circulació de la ferida. Redueix el dolor i més endavant ajuda mantenir una posició 

erecta i la deambulació de l’extremitat inferior  (Pasquina et al., 2006). 

 Embenat tou: ajuda a obtenir un monyó amb una forma 

adient, resistent i funcional. Ajuda a drenar, poder tenir 

una forma correcta, accelerar la cicatrització, limita el 

dolor... (Pasquina et al., 2006).  

 Figura 1: embenat tou del monyó 
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La rehabilitació post operatòria s’ha d’iniciar quan abans millor. És important, però, iniciar-la 

quan l’estat del pacient ho permeti. Els objectius principals seran els següents, les quals la 

majoria són complicacions (Martín et al., 2017): 

 Baixar l’edema  

 Contractures musculars 

 Preparar el monyó per la pròtesi 

 Maneig de la pròtesi 

 Acceptació de la imatge corporal 

 Reduir el dolor residual 

 Reduir la sensació i el dolor del membre fantasma 

 Evitar/disminuir les adherències a les cicatrius 

 Augmentar la força muscular  

 Disminuir l’hematoma  

 Treballar l’equilibri i la propiocepció 

2.8.1-TRACTAMENT DEL MEMBRE FANTASMA   
 

A causa de la sensació de seguir notant la part del membre que ja no tenen i també el dolor que 

pateixen del membre fantasma, això pot provocar greus conseqüències a les persones i que la 

seva qualitat de vida es vegi disminuïda (Murray et al., 2007). 

Actualment els pacients que ho pateixen tenen un tractament força escàs i cap d’ells és 

totalment satisfactori. Segons diversos estudis, és important que alhora de tractar el membre 

amputat ens centrem en el dolor que pateixen i en el membre fantasma ja que en una gran 

majoria de pacients ho pateixen. A més, en molts casos és un tractament molt llarg i molts dels 

pacients milloren molt poc (Murray et al., 2007).  

Excepció del pacients traumàtics ja que l’amputació és inesperada, en molts pacients en els que 

se’ls hi planifica una amputació se’ls hi dóna medicació per a que posteriorment no sentin el 

membre fantasma, ni la sensació ni el dolor que aquest comporta. 

Algunes de les tècniques aplicades als pacients són les següents: 

1) Tècnica teràpia mirall 

Aquesta tècnica es basa en les neurones mirall. És una teràpia en la que s’utilitza un mirall, 

el qual el podem trobar dins d’una caixa, el qual ajuda a la reorganització cortical ja que ha 

patit molts canvis . Amb les imatges que veuen des de aquest mirall ajuda a reduir el dolor 
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que el membre fantasma produeix ja que provoca una activitat cortical que és tant sensitiva 

com motora a la àrea del còrtex contra lateral i també una activació del hemisferi contra 

lateral de la mà, per exemple, que veu que s’està movent. Això es dóna gràcies a que 

s’activen les neurones mirall de la part del cervell contra lateral de la extremitat afectada. A 

més ajuda a reduir l’activitat dels sistemes que perceben el dolor protopàtic i a actualitzar 

els models interns del control motor (Brenda L et al., 2007). 

Consisteix en col·locar un mirall entre l’extremitat afectada i la sana, de tal manera que 

l’extremitat afectada queda tapada i només es veu reflectit en el mirall la sana. A part 

d’ajudar a reduir el dolor també ajuda a tenir un control superior de l’extremitat (Murray et 

al., 2007). 

Es pot realitzar de tres maneres: moure només l’extremitat intacta, moure a la vegada 

l’extremitat intacta i la afectada de forma activa a mentre poc la sana de forma activa el 

fisioterapeuta mou l’afectada de forma passiva. Segons l’estudi Mirror Therapy for Phantom 

Limb Pain  (Brenda L et al., 2007), els pacients van 

aconseguir reduir el dolor i la sensació 

progressivament. 

Tot i ser una tècnica molt efectiva, té una restricció a 

nivell espacial ja que el pacient s’ha de mantenir 

estàtic, excepte l’extremitat, i no permet que es pugui 

moure lliurement per l’espai. Amés ha de tenir la vista centrada al mirall (Murray et al., 

2007).  

2) Teràpia d’imaginació mental-visualització mental  

Es basa a partir de la imaginació i la concentració. El pacient tanca els ulls i s’ha d’imaginar 

com l’extremitat afectada es mou. Cal molta concentració. Segons l’estudi, Mirror Therapy 

for Phantom Limb Pain (Brenda L et al., 2007) , aquesta tècnica no va ser tant efectiva i no 

va ajudar a reduir el membre fantasma ni el dolor. 

3) Estimulació de corrent directe transcranial  

Aquesta tècnica serveix per facilitar el pacient en la millora de la neuroplasticitat i 

augmentar la connectivitat neuronal. Consisteix en col·locar corrents en el cuir cabellut els 

quals provoquen un corrent directe (Pinto et al., 2016). 

 

Figura 2: teràpia mirall 
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4) Acupuntura 

L’acupuntura aconsegueix alleugerir el dolor. Consisteix en inserir agulles que estan fetes 

d’acer inoxidable les quals són molt fines i es punxen en uns punts concrets i específics del 

cos. Aquestes agulles es poden clavar a l’extremitat afectada, a l’esquena en els 

dermatomes afectats, a nivell auricular...(Trevelyan, Turner, Summerfield-Mann, & 

Robinson, 2016) 

També es pot fer electrocupuntura, on a partir de les agulles punxades s’hi aplica una 

corrent en aquestes i els aparells d’electrocupuntura fan eletroestimulacions les quals 

ajuden a reduir el dolor (Trevelyan et al., 2016). 

Aquesta tècnica ajuda a disminuir el dolor. Un dels inconvenients per alguns pacients, però, 

és que és una tècnica invasiva i molts dels pacients abans de que se’ls hi realitzi aquesta 

tècnica han passat per processos molt dolorosos i els hi fa respecte tornar a repetir una 

situació igual o similar (Trevelyan et al., 2016). 

5) Realitat virtual  

La teràpia del mirall té la restricció de que no es pot moure a nivell espacial, aquesta tècnica 

és similar però permet que si que el pacient es pugui moure per l’espai.  

Aquesta tècnica consisteix en col·locar uns sensors a l’extremitat afectada de tal manera 

que el pacient veu en una pantalla virtual a ell mateix en X context i en el qual si mou el braç 

amputat, per exemple, en la realitat virtual es veu com mou el braç el qual es veu 

representada amb moviment l’extremitat superior íntegra juntament amb tot el cos (Murray 

et al., 2007). 

Una vegada apareix la imatge del cos de la persona en la pantalla, es demana que faci una 

acció, com per exemple a la pantalla surt una pilota i el pacient porta els sensors al final de 

l’extremitat inferior amputada. Es demana 

que “xuti la pilota”, i el pacient realitzant el 

moviment de la cama en la pantalla es veu 

com la cama virtual xuta la pilota. És 

important que les accions que es veuen a la 

pantalla tinguin un objectiu concret (Murray 

et al., 2007).  

 
Figura 3: realitat virtual 
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6) Dessensibilització  

Per disminuir la sensibilització del membre amputat a causa de totes les terminacions 

nervioses les quals han estat tallades, s’utilitza la massoteràpia, massatge manual. Es 

treballa sobretot a les a les vores de les cicatrius i també als 

possibles punts de recolzament on anirà la pròtesis i hi donarà 

pressió. A més, també es poden fer percussions sobre el 

monyó per disminuir encara més la sensibilització. Es 

recomana també que a la vegada que toquen físicament el 

monyó, en el cas de que notin el membre fantasma, 

interiorment pensin en que aquella extremitat ja no hi és 

(Moreno Lorenzo et al., 2003).  

7) Imatge motora gradual 

En aquesta tècnica hi tenen un paper important les neurones mirall, les qual s’activen a 

través de la observació i de les imatges, però també en la observació passiva, les accions 

dirigies i la imitació. La finalitat és reduir el dolor i produir canvis a nivell cortical, ja que la 

part del còrtex cerebral de l’extremitat amputada cada vegada té un esquema corporal més 

petit. 

Primer es realitza la restauració de la lateralitat, que és que el pacient reconegui quina part 

és la dreta i quina és l’esquerra de parts del cos de persones. Desprès s’utilitza la imatge 

motora en qüestió que ha de visualitzar postura i moviments de la mà afectada sense moure 

la part que encara té amb la finalitat de que no hi hagi dolor i que si n’hi ha es redueixi  (M. 

A. Morales-Osorio, 2012).  

A part del tractament físic molts dels pacients també reben tractament farmacològic per tal 

d’alleugerir el màxim de ràpid els efectes del membre fantasma, sobretot el dolor que aquest 

causa.  Alguns d’ells són anticonvulsius, antidepressius, anestèsics locals, antiepilèptics... No 

mostren que hi hagi una clara efectivitat amb aquests. Els que si que actuen correctament 

davant del dolor del membre fantasma en un breu període de temps són la morfina i la ketamina, 

entre d’altres (Alviar., et al 2016). 

 

 

 

Figura 4: tractament dessensibilització 
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2.8.3-AJUDA PSICOLÒGICA I RECOLZAMENT FAMILIAR 
 

En un equip de treball interdisiciplinari per tractar el pacient amputat s’hi pot trobar el paper 

del psicòleg. Aquest dóna eines d’autorregulació i de control de les emocions en aquest tipus de 

pacients i els que reben tractament psicològic tenen menys possibilitats de patir una depressió, 

ansietat i de tenir una millor adherència al tractament (Meingüer-Cuevas et al., 2018). 

Posterior a l’amputació hi ha sentiments de tristesa, ira, canvis en la imatge corporal, pèrdua de 

la qualitat de vida... Tenir una actitud al màxim de positiva possible i un recolzament familiar 

ajuden a tornar a la “normalitat” tot i patir una discapacitat que abans no hi era. Sense el 

recolzament familiar pot ser més difícil avançar favorablement (Font-Jimenez., et al 2016). 

2.9-PRÒTESIS 
 

L’ús de la pròtesi en un membre inferior o superior consisteix en la col·locació d’un membre 

artificial a una persona que ha estat amputada amb la finalitat de tenir la màxima funcionalitat 

del membre superior o inferior, i en el cas d’aquest últim poder restablir la marxa amb o sense 

ajudes externes (Moreno Lorenzo et al., 2003). 

Per poder-la col·locar i que sigui al màxim d’eficient possible és important veure quina llargada 

té el monyó, ja que com més llarg sigui aquest suposarà que hi ha un major braç de palanca i per 

tant més probable és que la pròtesis funcioni de forma correcta. A més com més braç de palanca 

menys desgast energètic per la persona i menys es cansarà (Moreno Lorenzo et al., 2003). 

Abans de col·locar-la aquesta cal que hi hagi un tractament i unes exploracions i observacions 

prèvies: 

- FASE POSTOPERATÒRIA IMMEDIATA: cures posturals per evitar rigidesa tractada amb 

fisioteràpia, fisioteràpia respiratòria amb l’objectiu de no mobilitzar possibles trombes 

de la circulació, embenats, potenciació de membres superior i inferiors (segons la zona 

amputada), tractar la cicatriu, control del dolor, tractar sensibilitat i higiene general del 

monyó. 

- FASE POSTORPERATÒRIA INTERMITJA: es basa en seguir fent tot lo anterior, prevenir 

deformitats, tenir en compte els canvis posturals... Cal tenir molt en compte tot allò que 

envolta al monyó perquè aviat es protetitzarà, per tant cal fer un exploració completa: 

 Palpació: to muscular i temperatura 

 Inspecció: estat de la pell i de la cicatriu i color 

 Longitud del monyó  
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 Perímetre del monyó 

 Balanç articular de les estructures que l’envolten 

 Balanç muscular de l’extremitat afectada però també de la resta d’extremitats 

per conèixer si està preparat per poder portar al inici ajudes tècniques 

 Estat físic de la persona donat que si té problemes respiratoris, per exemple, 

com que la pròtesis suposa un gran desgast energètic, es cansarà més 

ràpidament. 

- FASE PROTÈSICA: 

Col·locar-la i assegurar-se de que queda ben encaixada. Es va augmentant 

progressivament el temps que la porta durant el dia i la càrrega del pes controlant 

sempre la tolerància al dolor i cal revisar diàriament els punts pressió. Primer es farà 

una pròtesi provisional i més endavant la definitiva. Cal tenir molt en compte  la higiene 

d’aquesta. Amb ella es reeducarà la marxa, pujar i baixar les escales i les activitats de la 

vida diària.   

La relació que hi ha de la pròtesis amb la sensació i el dolor del membre fantasma és que la 

pròtesi proporciona una retroalimentació somatosensorial la qual el cervell quan la rep es 

reorganitza novament i aconsegueix reduir progressivament el dolor i la sensació d’aquest en 

molts dels casos. Per tant que la pròtesis aconsegueixi aquesta retroalimentació és una eina més 

per la rehabilitació terapèutica (Dietrich et al., 2012). 

A part de tots els beneficis que pugui tenir, un dels més importants és com se sent la persona 

anímicament i psicològicament. Portar una pròtesis, ja sigui de membre inferior o superior, 

suposa un gran nivell d’independència i d’autonomia per a la persona, i una millor qualitat de 

vida. Tot això reunit amb la reducció del membre fantasma suposa un benestar general molt 

favorable per aquests pacients. 
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3-ESTAT ACTUAL DEL TEMA 
 

Tot i l’avanç en els tractaments en els darrers anys, molts professionals han investigat i treballat 

sobre els pacients amputats, donant una especial importància al membre fantasma que la 

majoria dels pacients pateixen i per el que cal més investigació.  

Actualment els diversos professionals que tracten amb pacients amputats continuen treballant 

i investigant per perfeccionar en el tractament d’aquest, donant molta importància a la 

assistència postoperatòria, sobretot en la pròtesis per col·locar-la al més ràpid possible i que 

l’extremitat torni a ser el màxim de funcional dins de les limitacions que pot comportar (Martín 

et al., 2017). 

A dia d’avui, amb els avanços tecnològics i els avenços en el disseny dels materials estan portant 

a que els pacients amputats tinguin un millor tractament i per tant puguin tenir una vida més 

autònoma, ja que hi ha diverses pròtesis pensades per qualsevol extremitat amb diverses 

funcions segons les necessitats o possibilitats del pacient (Pasquina et al., 2006). 

Actualment, els estudis diuen que l’origen del membre fantasma és central i també té 

afectacions psíquiques (Melzack, 1992). 

Però els efectes psicològics i les afectacions psicològiques que comporta la pèrdua d’un membre 

en aquests moments encara se’ls hi dóna poca importància. Primer de tot es dóna prioritat al 

tractament físic i en segon lloc al tractament psíquic i social. Tot i això, molts estudis parlen sobre 

la importància que cal donar-li a les afectacions psicològiques ja que cal treballar-les en paral·lel 

amb les físiques (Fuchs et al., 2018). 

Tot i la diversitat de tècniques per tractar el membre fantasma que hi ha, el més important és 

utilitzar-ne de diverses ja que amb una sola no és suficient ja que la millora no és gaire rellevant. 

S’ha vist, però, que en molts tractaments de fisioteràpia si que se centren molt en el membre 

amputats i sobretot per la possible col·locació de la pròtesis, però se centren poc en el dolor i la 

sensació del membre fantasma (Murray et al., 2007). 
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4-JUSTIFICACIÓ 
 

Els pacients amputats, ja sigui d’extremitat superior o inferior, en són un gran nombre de 

persones les quals necessiten ser tractades per superar aquesta pèrdua de l’extremitat i per 

tornar a tenir una qualitat de vida el màxim d’alta possible. 

Es fa una recerca teòrica d’aspectes que envolten el pacient amputat i les afectacions tant a 

nivell físic com psico-emocional. 

A partir d’aquesta informació del marc teòric es realitzaran una sèrie d’entrevistes a pacients 

reals que ho han patit perquè expliquin i parlin sobre diversos temes involucrats en la persona 

amputada. 

Un cop obtinguts els resultats d’aquesta investigació, permetria en una futura intervenció en 

persones amputades,  tenir un guió enfocat des d’un punt de vista biopsciosocial. 
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5-OBJECTIUS I HIPÒTESI 
 

5.1-HIPÒTESI 
 

Aquest treball de fi de grau no disposa d’una hipòtesi concreta, donat que és un treball 

descriptiu i observacional d’un grup social concret amb una metodologia qualitativa, format per 

pacients amputats, per conèixer l’existència de dolor i sensació  del membra fantasma després 

del procés d’amputació per poder descriure el complex funcionament i discapacitat de persones 

afectades, i com se senten a nivell pscio-emocional. 

5.2-OBJECTIUS 
 

5.2.1-OBJECTIUS PRINCIPALS 
 

Determinar i analitzar si els pacients entrevistats van patir o no el membre fantasma, i si és que 

si com ho van viure, com de freqüent el sentien, si el patien dolor i quina afectació en l’esfera 

psicosocial va significar i quin tipus d’intervenció i de tractaments se’ls hi va realitzar per a 

eliminar-lo. 

5.2.2-OBJECTIUS SECUNDARIS 
 

-Identificar l’afectació del procés d’amputació a nivell psicoemocional 

-Determinar si el procés d’amputació va anar acompanyat de sensació del membre fantasma 

-Identificar si el procés de fisioteràpia per modular la sensació de membre fantasma va ser 

suficient 

-Identificar els factors subjectius de major afectació personal després del procés d’amputació  
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6-METODOLOGIA 
 

6.1-TIPUS D’ESTUDI 
 

Estudi descriptiu i observacional amb metodologia qualitativa amb un grup de pacients reals que 

tenen un membre amputat, ja sigui extremitat superior o inferior.  

Estudi de tipus transversal amb mirada retrospectiva ja que se centrarà en saber i conèixer com 

se sentien en el moment del tractament, si sentien el membre fantasma, quin tipus de dolor 

patien. També si el tractament que els hi van realitzar va ser suficient i sobretot a nivell 

psicosocial en quin estat es trobaven. 

Les tècniques qualitatives escollides seran les següents: per una banda l’entrevista individual (a 

pacients reals diversos i a un professional de fisioteràpia) i també l’entrevista al grup focal, amb 

les quals una vegada analitzades es farà la triangulació de dades per tal d’unir els resultats 

extrets de les diverses tècniques qualitatives utilitzades.  

El procediment escollit per a realitzar aquest estudi serà mitjançant una entrevista, les quals 

totes seran semiestructurades. Aquesta serà de dos tipus: 

1- TIPUS INDIVIDUAL: una entrevista en profunditat. És bastant íntima ja que només estan 

l’investigador i la persona entrevistada fent l’entrevista a un espai que ell/a vulgui i 

prefereixi. A partir d’un guió amb una sèrie de preguntes caldrà que les responguin les 

quals la majoria seran obertes i en les que podrà expressar el que sent, les emocions... 

Amés, també es pot analitzar com ho expressa a nivell corporal i verbal (Bernardo 

Robles, 2011). 

2- GRUP FOCAL: és una eina de tipus qualitatiu i grupal. En aquest el mínim de persones 

entrevistades en són 5. Permetrà als figurants expressar les emocions i experiències,  i 

amés contrarestar-les amb la resta de participants, ja que un dels punts forts d’aquesta 

és que és molt útil per indagar en coneixements i valors del participants. Podran posar 

en comú diversos temes, compartir opinions i debatre. Caldrà tenir present en tot 

moment en que com a investigadora haig de moderar el grup (Hamui-Sutton & Varela-

Ruiz, 2013). 

3- TRIANGULACIÓ DE DADES: serveix per donar validesa, fiabilitat i qualitat al estudi. 

Relaciona dades recollides a partir de diverses tècniques les quals han de ser totes de 

tipus qualitatiu. Ajuda a que hi hagi una perspectiva més àmplia sobre les dades 
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recollides, les quals poden ser iguals i similars o tot el contrari i serà igualment vàlid 

(Mayuki Okuda Benavides, 2005). 

6.2-POBLACIÓ I MOSTRA 
 

6.2.1-SELECCIÓ PARTICIPANTS 
 

Per poder-los entrevistar i que puguin formar part del treball, caldrà seleccionar els figurants 

mitjançant una sèrie de criteris d’inclusió i d’exclusió. Tot i que en un treball qualitatiu no és un 

requisit important, al seguir la teoria del treball de final de grau serà convenient realitzar aquesta 

selecció per tenir-ho en conta en l’explicació dels participants: 

 -CRITERIS D’INCLUSIÓ 

 Ser amputat de una extremitat superior o inferior o tenir una extremitat 

superior o inferior molt afectada  

 Haver realitzat rehabilitació per tractar el membre amputat 

 Haver patit algun tipus de dolor o sensació del membre fantasma o de dolor 

residual 

 Tenir alguna via de comunicació de forma virtual 

-CRITERIS D’EXCLUSIÓ  

 No tenir cap extremitat de membre superior o inferior afectada 

 No tenir cap via de comunicació virtual 

 Estar en una situació de salut mental que no li permeti relacionar-se amb grup 

 Que no estiguin d’acord en firmar el consentiment informat  

6.2.2-PROCEDIMENT 
 

Informar participants 

En primer lloc, i per fer possible les entrevistes, caldrà posar-se en contacte amb els pacients 

reals que participaran al treball, i se’ls hi explicarà en què consisteix. Sobretot assegurar-se de 

que ho volen fer perquè tenen ganes d’explicar la seva experiència i no perquè se sentin forçats. 

En segon lloc també se’ls informarà en que consistirà l’entrevista, per a que s’utilitzaran les seves 

dades, l’anonimat que es mantindrà en tot moment durant el meu treball... Aquest pas es 

realitzarà al posar-se en contacte amb ells i abans d’iniciar l’entrevista. Una altra dada important 
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de la qual han d’estar informats serà que hauran de respondre tot el que ells vulguin/creguin. Si 

alguna no la volen respondre no hi haurà cap problema i es passarà a la següent. 

Per fer les entrevistes, caldrà desplaçar-se al lloc a on a ells prefereixen fer-les ja que en la meva 

opinió fer-ho d’aquesta manera serà la forma en que més segurs/es se sentin per poder parlar 

d’un tema tant personal com és el de tenir un membre amputat. 

Tot i això, de les cinc entrevistes que es realitzaran tres d’elles es faran de forma virtual donat 

el confinament que es va iniciar el 14 de març de 2020 a causa del coronarvius (COVID-19). 

Impossibilitarà desplaçar-se fins a ells i que per tant per tal de poder continuar el treball es faran 

través d’una aplicació virtual (Zoom o videotrucada de Whatsapp). 

Recollida de dades 

Les entrevistes seran totes realitzades i analitzades per la investigadora. Abans de fer-les, hauran 

de firmar un consentiment informat conforma estan d’acord en que les dades extretes de 

l’entrevista seran utilitzades per l’estudi d’un treball de final de grau. En els figurants entrevistats 

de forma virtual se’ls hi enviarà via correu electrònic aquests consentiment i ho reenviaran 

escanejat amb la seva firma i dades pertinents. 

Les entrevistes, ja siguin realitzades de forma virtual o físiques, seran gravades amb una 

gravadora de veu per després a posterior poder analitzar millor els resultats i de forma 

específica. Sempre abans de començar a gravar es demanarà el consentiment de si volen que 

així sigui o si prefereixen que no es gravi. 

La primera part de l’entrevista servirà per recollir dades personals de cadascú, com edat i sexe, 

excepte el nom propi de la persona ja que cada figurant serà tractat en el treball de forma 

anònima. Aquest pas serà igual per a les entrevistes individuals com la grupal. 

La resta de preguntes algunes seran de respondre només si i no, de tipus dicotòmic, però la 

majoria seran de resposta oberta en que podran explicar tot el que creuen convenient respecte 

la pregunta que se’ls hi plantejat. La majoria de preguntes respecte l’entrevista individual versus 

la del grup focal seran força semblants, però moltes diferents. Per altre banda les preguntes al 

professional fisioterapeuta es redactaran i s’estructuraran respecte les respostes recollides en 

les individuals dels pacients i en la del grup focal.  
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6.3-ANÀLISI DE LES DADES  
 

En l’anàlisi de les dades d’aquesta investigació qualitativa s’utilitzarà el mètode científic circular 

i serà un anàlisi de tipus deductiu. Es realitzarà un abordatge sistèmic i subjectiu per que puguin 

respondre les preguntes respecte l’experiència que han viscut. 

S’analitzarà per una banda  i en primer lloc les entrevistes individuals i després l’entrevista del 

grup focal, les quals s’utilitzarà la gravació per poder-ho fer més analíticament. En tercer lloc 

s’analitzarà l’entrevista al professional fisioterapeuta. Posteriorment a l’anàlisi de cada tècnica 

qualitativa (entrevista individual, grup focal i al fisioterapeuta) es realitzarà el procediment de 

triangulació de dades per tal de relacionar i comparar dades entre elles. 

Abans de crear aquestes entrevistes, es farà una recerca teòrica sobre diversos aspectes que 

caldrà tenir en compte i que estaran involucrats en una persona que ha tingut un membre 

amputat per així tenir un guió. Gràcies a això es podrà fer una millor anàlisi.  

Per analitzar les entrevistes caldrà observar, escoltar i a posteriori interpretar i analitzar les 

dades amb exhaustivitat.  
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6.3.1-RESULTATS ENTREVISTES INDIVIDUALS 
 

Una vegada entrevistades les diverses persones de les entrevistes individuals, cadascú rebrà el 

nom de figurant amb un número i cada figurant serà anònim. Per conèixer-les i saber de forma 

específica cada cas, presento cada figurant: 

-FIGURANT 1: Dona de 57 anys, abans de l’accident treballava a una fàbrica tèxtil. Amputada 

des de fa 3 anys de les dues extremitats inferiors, tibial-infracondília, per causa traumàtica al 

patir un accident voluntari a la via del tren. Posteriorment a l’operació, la van tornar a operar 

d’una de les extremitats. Va tenir dolor residual (puntuació 8 escala EVA), no dolor membre 

fantasma però sí sensació membre fantasma que s’expressa en forma de formigueig en els peus 

i notar un ull de poll que havia tingut. La sensació del membre fantasma no l’impossibilita fer res 

però perdura, amb menys freqüència, després de 3 anys.  

Porta dues pròtesis la qual la fan autònoma per les AVD, li són molt efectives tot i que no sent 

que hi hagi relació directe entre el membre fantasma i la col·locació d’aquesta. Per casa es 

desplaça sense crosses, per fora al carrer una crossa. Quan va sense pròtesis utilitza cadira de 

rodes. 

Abans de l’amputació patia una depressió molt profunda la qual ja la té quasi superada però 

requereix d’ajuda psicològica i psiquiàtrica. Al ser una causa traumàtica va assumir ràpidament 

que es quedava sense extremitats inferiors. Té molt recolzament familiar. 

Prenia antidepressius i actualment en pren però a dosis baixa. Va prendre medicament per el 

membre fantasma mentre estava al hospital, actualment ja no. Va prendre medicació per el 

dolor.  

Va estar 9 mesos ingressada a 3 hospitals diferents en els quals se li va fer 

fisioteràpia: dessensibilització l’ajuda a reduir membre fantasma, fer 

transferències, marxa amb les pròtesis, guanyar força muscular tant de 

braços com del monyó, embenats i massatge a la cicatriu. Ells li van explicar 

què era i perquè tenia el membre fantasma. Ja no fa 

fisioteràpia però segueix fent els exercicis al seu domicili. 

Actualment té el grau total de dependència, se sent feliç 

i autònoma per fer les coses del seu dia a dia. Viu a casa 

seva però ha hagut de fer diverses adaptacions. En el seu 

temps lliure li agrada cosir i la pastisseria. 

Figura 6: pròtesi figurant 1 

Figura 5: mitja pròtesi figurant 1 
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-FIGURANT 2: Dona de 90 anys, jubilada i que vivia sola. Amputada des de fa 1 any de 

l’extremitat inferior dreta, femoral-supracondília, per causa vascular ja que tenia menys 

elasticitat vascular que feia que no arribés sang al peu i una llaga molt dolorosa al peu. Poc dolor 

residual (puntuació 4 escala EVA), sí dolor membre fantasma ja que notava la llaga dolorosa i 

també sensació membre fantasma que s’expressa amb picor i que nota que pot recolzar el peu 

que té amputat al terra. La sensació i dolor no l’impossibilita fer res però ho segueix notant 

freqüentment després d’un any. 

Té una pròtesis amb la qual sap deambular, però no li és efectiva ja que li causa dolor, per tant 

actualment va sense i es desplaça amb cadira de rodes. Excepte per dutxar-se i cuinar, és 

autònoma en la resta de les AVD. Per passar d’un lloc a l’altre que està relativament a prop ho 

fa amb un peu.  

Abans de l’amputació li feia tant dolor la llaga que no volia sortir de casa, no tenia ganes de fer 

res i no podia descansar. Quan li van dir que l’amputarien ho va acceptar ja que havia patit tant 

que sabia que gràcies a això se li acabaria el patiment. Té molt recolzament familiar. No ha 

necessitat suport psicològic. 

Prenia i pren medicació ja que té problemes circulatoris. Mentre estava al hospital va prendre 

medicació per el membre fantasma i per el dolor residual, però aquesta medicació ja no la pren.  

Va estar 3 setmanes ingressada l’hospital en el que se li va fer fisioteràpia: dessensibilització 

membre fantasma, fer transferències, guanyar força muscular tant de braços com del monyó, 

embenats i massatge a la cicatriu. Va fer fisioteràpia a domicili la qual era per seguir guanyant 

força muscular i deambular amb la pròtesi. Ningú li va explicar en què consistia el membre 

fantasma. 

Actualment viu a casa de la seva, en la qual han 

hagut de fer algunes adaptacions. Se sent feliç 

i pot descansar a les nits. En el seu temps lliure 

li agrada llegir, mirar la televisió...  

 

 

 

 

Figura 7: pròtesi figurant 2 
Figura 8: pròtesi figurant 2 (perfil) 
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-FIGURANT 3: Home de 59 anys, treballa a la recepció d’una empresa química i viu amb la seva 

dona. Amputat fa 9 mesos de l’extremitat inferior esquerra, tibial-infracondília, per causa 

oncològica ja que patia un tumor ossi (carcinoma escamós), que provocava una osteomielitis 

crònica a nivell mitjà-inferior de la tíbia. Feia 30 anys que per causa d’un accident li van haver 

de reconstruir la cama esquerra per sobre turmell. Sempre va anar una mica coix i amb un cert 

dolor (puntuació 4-5 a l’escala EVA), i al cap d’uns anys va aparèixer el tumor que va fer sortir 

una petita llaga el dolor va pujar (puntuació 6 a l’escala EVA). 

No va tenir pràcticament dolor residual però si que molta sensibilitat a la cicatriu. Va tenir 

sensació del membre fantasma; picor, punxades al peu... i també dolor del membre fantasma; 

dolor al dors del peu, dolor de la llaga on hi havia tumor... Perdura més la sensació que el dolor 

del membre fantasma, als primer 4 mesos ho notava cada dia i als 5 restants 3-4 dies a las 

setmana sobretot a la nit.  

Porta una pròtesis molt dinàmica. La porta unes 12 hores diàries. Pot fer vida normal, caminar, 

conduir, bicicleta... Quan se la treu utilitza crosses. Al inici li va costar adaptar-s’hi pujant escales 

i baixant baixades ja que el seu monyo és molt curt. No creu que hi hagi relació del membre 

fantasma amb la pròtesis ja que portant-la posada ha sentit punxades al peu. 

A nivell psicològic abans de l‘amputació es sentia intranquil, apàtic, angoixat, neguitós... Per ell 

la millor decisió va ser la d’amputar-lo ja que va ser el més adient per el seu problema perquè 

després es sentia molt més feliç tot i que sempre ha intentat estar positiu.  

Anteriorment quan tenia el tumor prenia antibiòtic en cas de febre. Abans de que l’amputessin 

no va prendre medicació per el membre fantasma però després si. Ell sempre ha pres 

homeopatia, diu que li va molt bé. Té molt recolzament familiar, no suport psicològic.  

Durant l’estada al hospital no va fer res de rehabilitació, però uns 3 mesos posteriors la va iniciar 

3 cops per setmana durant 5 mesos: dessensibilització, exercicis de 

força de la cama sana i del monyo (amb pes), buidatge de ganglis, 

massatge cicatriu, electroteràpia, exercicis amb la 

pròtesis posada, marxa amb un mirall davant i 

embenats del monyo. Li van explicar en que 

consistia el membre fantasma i està molt content 

amb el tractament de fisioteràpia.  Actualment 

està donat d’alta i pot tornar a treballar de 

recepcionista. Està feliç i molt orgullós de la seva 

evolució ja que és molt favorable. Figura 9: mitja monyo figurant 3 

Figura 10: pròtesi figurant 3 
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TAULA-RESUM ENTREVISTES INDIVIDUALS FIGURANTS 1, 2 I 3 

 FIGURANT 1 FIGURANT 2 FIGURANT 3 

SEXE Dona Dona Home 

EDAT 57 anys 90 anys 59 anys 

TEMPS 3 anys 1 any 9 mesos 

CAUSA 
AMPUTACIÓ 

Traumàtica 
(EEII) 

Vascular 
(EI E) 

Tumoral 
(EI E) 

RANG AMPUTACIÓ Tibial-infracondília Femoral-supracondília Tibial-infracondília 

DOLOR RESIDUAL Sí, EVA: 8 
No dolor previ 

Sí, EVA:4 
Dolor previ, EVA: 8. 

Llaga vascular a causa 
d’estenosis 

No 
Dolor previ, EVA:  4-6. Dolor i 
asimetria extremitat E des de 
fa 30 anys + dolor tumor ossi 

DOLOR FANTASMA No Sí: dolor llaga Sí: dolor llaga i dors peu 

SENSACIÓ 
FANTASMA 

Sí: formigueig, ull de 
poll 

Sí: picor, nota peu, 
formigueig 

Sí: picor i punxades peu 

PRÒTESI Sí (dues) Sí Sí 

PRÒTESI ÉS 
FUNCIONAL 

Sí, molt funcional tot i 
portar-ne dos 

No, no li va bé ja que li 
provoca dolor 

Sí, molt funcional i molt 
dinàmica 

AJUDES 
TÈCNIQUES 

Crosses + cadira rodes 
(quan es treu pròtesi) 

Cadira rodes Crosses (quan es treu pròtesi) 

ESTAT ANÍMIC 
PRE-AMPUTACIÓ 

Depressió profunda Dolor impossibilitant 
(no deixa descansar) 

Apàtic, intranquil, angoixat 
neguitós... 

ESTAT ANÍMIC 
POST-AMPUTACIÓ 

Feliç i autònoma Feliç, no dolor, pot 
descansar 

Feliç i totalment autònom, no 
dolor 

AJUDA 
PSICOLÒGICA 

Sí No No 

RECOLZAMENT 
FAMILIAR 

Sí Sí Sí 

MEDICACIÓ SÍ Sí Sí 

ABANS, DURANT O 
DESPRÉS 

Abans, durant i 
després 

Durant i després Abans i després 

PER A QUÈ ERA Antidepressius, per el 
dolor i per el membre 

fantasma 

Diürètics per la 
circulació, per el dolor 

i membre fantasma 

Per el membre fantasma, i 
abans antibiòtic. Sempre ha 

pres i pren homeopatia 

VA SER EFECTIVA Membre fantasma no, 
per el dolor sí 

Per el membre 
fantasma no 

Per el membre fantasma no 

TTM FISIOTERÀPIA 
I A ON 

Sí, estada al hospital (9 
mesos) i a domicili per 

ella mateixa 

Sí, estada al hospital (3 
setmanes) i al domicili 

amb fisioterapeuta 

Sí,  l’hospitalització no, però 
posteriorment a rehabilitació 

sí (5 mesos) 

ABANS, DURANT O 
DESPRÉS 

Durant i després Durant i després Després 

TIPUS TTM -Dessensibilització 
-Pròtesi i marxa 

-Força muscular EESS i 
EEII 

-Transferències 
-Embenat i masso 

cicatriu 

-Dessensibilització 
-Pròtesi i marxa 

-Força muscular EEII 
-Transferències 

-Embenat 
-Masso cicatriu 

-Dessensibilització 
-Pròtesi i marxa davant mirall 

-Força amb pes EEII i amb 
pròtesi, i buidatge ganglis 
-Embenat i masso cicatriu 

-Electroteràpia 

VA SER EFECTIU Sí, m’ajuda a disminuir 
membre fantasma 

Sí, però no per el 
membre fantasma 

Sí, però no per el membre 
fantasma 
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Tots els figurants de les entrevistes individuals han presentat i/o presenten el membre fantasma 

en forma de sensació, tot i que en cada cas s’ha expressat diferent. En canvi, el dolor del membre 

fantasma l’han presentat els figurants 2 i 3 els quals havien patit dolor previ. El figurant de causa 

traumàtica no va patir dolor previ ni dolor fantasma. Els tres entrevistats presenten dolor 

residual. 

En tots els casos se’ls hi col·loca una pròtesis. Aquesta és molt funcional en els figurants 1 i 3, els 

quals descriuen que els hi dóna molta autonomia i llibertat. Utilitzen ajudes tècniques quan se 

la treuen. En canvi, no ho és gens en la figurant 2 ja que causa dolor i sempre utilitza cadira de 

rodes.  

Donades les condicions de cada participant tots prenien medicació prèvia, però en el moment 

de l’amputació tots prenen mediació per el membre fantasma. Per altre banda de suport 

psicològic només en rep la figurant número 1 ja que patia depressió, però en cap dels tres casos 

reben o se’ls hi proposa un tractament psicològic per tractar el tema de l’amputació. Tots tenen 

un suport familiar molt fort que descriuen que ha estat molt important per poder portar millor 

les malalties prèvies, en cas de patir-ne, i l’amputació. 

Tots els entrevistats passen un temps ingressats al hospital, tot i que qui més ressalta és la 

figurant 1 que hi passa 9 mesos. Els tres realitzen fisioteràpia, l’inicien en moments diferents en 

el període postoperatori. Cap l’inicia abans de la operació. Es tracta molt el membre residual, és 

a dir, el monyó en si i l’extremitat sobretot buscant la finalitat de poder col·locar una pròtesi, la 

marxa i altres activitats de la vida diària que incloguin portar-la.  

Per altre banda, en quan el membre fantasma, només s’utilitza la tècnica de dessensibilització, 

que els ajuda a disminuir la sensació i el dolor del membre fantasma però de forma puntual ja 

que després ho tornen a sentir, excepte en la figurant 1 que li és més efectiu. 

Tots descriuen que l’estat anímic pre i post amputació ha canviat. Hi ha una certa similitud en 

que els figurants 2 i 3 que van passar episodis de dolor previs que condicionaven el seu estat 

anímic. En canvi, en la figurant 1 no va tenir dolor previ però a nivell anímic estava passant per 

una forta depressió que després de l’accident i de l’amputació també ha fet que canviés cap a 

millor. Actualment se senten feliços. 
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6.3.2-RESULTATS ENTREVISTA GRUP FOCAL 
 

Tots els figurant que han participat en l’entrevista del grup focal comparteixen que són jugadors 

de l’únic equip de Catalunya federat de futbol per amputats i de la selecció espanyola d’aquesta 

modalitat. També que tots tenen afectat un membre del seu cos, ja sigui tan superior com 

inferior i que el que més desitgen, tot i tenir l’afectació, és poder jugar a futbol. 

-FIGURANT 4: té 28 any. Va néixer amb una malformació al avantbraç dret amb diagnòstic 

prenatal de causa congènita que suposa un menor desenvolupament del radi i al cúbit amb 

amputació transradial, no té la mà. És dissenyador gràfic i juga a un equip de futbol per 

amputats.  

No té dolor ni sensació del membre fantasma, mai ha pres medicació per l’amputació ni ha 

realitzat fisioteràpia ja que ha desenvolupat estratègies compensatòries de forma autònoma. 

-FIGURANT 5: té 25 anys. Als 6 anys pateix un sarcoma d’Ewin, tot i que 

el supera, pateix una fractura del fèmur que li pinça nervi ciàtic el qual li 

queda afectat i la cama esquerra li queda amb una disfunció del 70% i 

més curta que la contralateral. Als 24 anys decideix amputar-se la cama 

amb desarticulació de maluc. En aquests moments es dedica sobretot a 

jugar a un equip de futbol per amputats. 

Si que presenta dolor i sensació del membre fantasma, nota l’extremitat, 

la planta del peu i rampes molt fortes i formigueig. Ha pres medicació 

per aquest i ha realitzat fisioteràpia sobretot per la pròtesi però molt de 

treball autònom. Té una pròtesi però ell prefereix desplaçar-se amb 

crosses i sense ella. 

-FIGURANT 6: té 31 anys. Als 21 anys a causa d’un atropellament pateix una gran afectació a 

l’extremitat inferior. Té un petit escurçament de l’extremitat amb afectació del sistema nerviós, 

vascular i retràs parcial de la contracció per el moviment que fa que la cama no sigui del tot 

funcional. Sempre va amb crosses. No es vol amputar ja que visualment prefereix preservar 

l’extremitat (amputació funcional). És preparador físic del futbol femení i s’encarrega també de 

l’àrea d’audiovisuals i juga a un equip de futbol per amputats.  

Molt dolor del propi traumatisme del atropellament, no dolor ni sensació del membre fantasma. 

Ha pres medicació per el dolor i relaxants musculars, i ha realitzat fisioteràpia per adaptar la 

Figura 11: pròtesi figurant 5 
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marxa a les crosses i treballar la musculatura preservada, com el quadrat lumbar, per tenir una 

marxa funcional. 

-FIGURANT 7: té 28 anys. Neix amb una cama més curta que 

l’altre, no tenia peroné, i tenia el peu equí. Després de diverses 

operacions per tal d’allargar la cama als 10 anys decideixen 

amputar-lo a nivell tibial-infracondília. És enginyer i en el 

moment de l’amputació estudiava a l’escola. Juga a un equip de 

futbol per amputats.  

Sí que presenta sensació del membre fantasma, pot notar que 

es mou el peu i picors tot i haver passat de 18 anys de 

l’amputació. Realitza fisioteràpia per recuperar la marxa, 

enfortir la musculatura i per augmentar l’equilibri. Té una 

pròtesi que li és totalment funcional i que l’utilitza tot el temps que està despert, no utilitza 

crosses per deambular amb la pròtesi. Ha notat el membre fantasma tot i portar-la posada. 

-FIGURANT 8: té 30 anys. Als 12 anys pateix un osteosarcoma a 

nivell tibial. Li fan diverses plàsties per poder preservar 

l’extremitat però no són funcionals i als 15 anys finalment 

l’amputen de l’extremitat inferior dreta a nivell femoral-

supracondília. Està estudiant per ser instructor esportiu i juga a 

un equip de futbol per amputats. 

Molt dolor i sensació del membre fantasma però va durar de 

forma intensa un màxim de dos mesos, tot i que després de 15 

anys segueix notant que recolza la cama. Va prendre medicació 

molt forta per el dolor i també per disminuir el membre 

fantasma. Va fer un mes de fisioteràpia per guanyar força, 

millorar la forma el monyó i la marxa amb la pròtesi el qual el va ajudar. Té una pròtesi que 

l’utilitza periòdicament ja que els encaixos li fan mal i per ell és més fàcil anar amb crosses.  

 

 

 

 

Figura 12: pròtesi figurant 7 

Figura 13: pròtesi figurant 8 
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TAULA-RESUM ENTREVISTA GRUP FOCAL FIGURANTS 4, 5, 6, 7 I 8 

 FIGURANT 4 FIGURANT 5 FIGURANT 6 FIGURANT 7 FIGURANT 8 

SEXE Home Home Home Home Home 

EDAT 28 anys 25 anys 31 anys 28 anys 30 anys 

TEMPS Naixement 1 any 11 anys 18 anys 15 anys 

CAUSA 
AMPUTACIÓ 

Congènita 
(malformació 

del radi i 
cúbit) 

Sarcoma 
d’Ewin 
(a nivell 
tibial) 

Traumàtica 
(afectació 
vascular, 
sensorial 

però 
preserva 

extremitat) 

Congènita 
(malformació 

no tenia 
peroné) 

Als 10 anys 
l’amputen 

Osteo-
sarcoma 
(a nivell 
tibial) 

RANG 
AMPUTACIÓ 

Transradial 
(ES D) 

Desarticulac
ió maluc 

(EI E) 

Amputació 
funcional 

(EI E) 

Tibial-
infracondília 

(EI D) 

Femoral-
supracondília 

(EI D) 

MEMBRE 
FANTASMA 

No Sí, sensació i 
dolor 

No Sí, sensació i 
dolor 

Sí, sensació i 
dolor 

DOLOR 
RESIDUAL 

No Sí Sí,  Sí Sí 

RECOLZA-
MENT 

FAMILIAR 

Sí, per jugar i 
en la seva 
afectació 

Per una part 
sí però per 
l’altre no, 
tant per 

jugar com 
amputar 

Per una part 
sí però per 
l’altre no, 

sobretot per 
jugar 

Sí, per jugar i 
en la seva 
amputació 

Per una part 
sí però per 
l’altre no, 
tant per 

jugar com 
amputar 

TRACTAMENT 
PSICOLÒGIC 

No Sí, no gran 
ajuda 

Sí, l’ajuda 
molt 

No Sí, no gran 
ajuda 

 

El membre fantasma l’han patit tots excepte l’amputat d’extremitat superior que va néixer sense 

part de l’extremitat i l’amputat funcional que preserva la cama. Alguns l’han patit més temps 

que d’altres, tot i que d’estaca el figurant 8 ja que només li va durar de forma aproximadament 

dos mesos. Tant el figurant 5, 7 i 8 han sentit tant dolor com sensació, tot i que ha perdurat la 

sensació per davant del dolor i comenten alguns episodis que tot i tenir la pròtesis han seguit 

notant-lo.  

Tots els entrevistats en el grup focal estan d’acord en que el fisioterapeuta els ha ajudat a 

recuperar la marxa, amb o sense pròtesis, a augmentar el nivell de força, a millorar l’equilibri... 

tot i que cada un ha fet una rehabilitació més o menys llarga, excepte el figurant que té una 

afectació de l’extremitat superior, que no ha necessitat fisioteràpia ja que sempre ha conviscut 

amb aquesta afectació i ha desenvolupa de forma autònoma tècniques per ser el màxim 

d’independent possible.  

Actualment no fan fisioteràpia i si hi van és per tractar més a nivell muscular que no de 

l’extremitat afectada. Els entrenaments adapten exercicis per cadascú en cas necessari i 
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treballen sobretot les espatlles ja que és un requisit jugar amb crosses i per altre banda ningú 

pot tocar la pilota amb el monyo. 

En els 5 figurants, voler entrar a un equip de futbol per amputats va ser per raons sobretot 

psicològiques al inici i més endavant físiques, ja que és l’esport que sempre han practicat i tenien 

la necessitat de seguir-lo practicant tot i les condicions que pateixen. Dos d’ells si que van rebre 

recolzament familiar per entrar a jugar però els altres tres part de la família no els recolzava per 

por a que es fessin més mal (figurants 5, 6 i 8).   

Excepte el figurant 4 que ho ha patit des de naixement, els altres quatre han passat moments 

difícils ja que la majoria eren molt petits i quan van viure la situació els va impossibilitar fer 

diverses coses. En el figurant 5, 7 i 8 la millor solució per ells ha estat la d’amputar-los ja que 

darrera de l’amputació hi ha hagut molts episodies de dolor, de limitacions físiques, de 

quimioteràpia en alguns casos, de diverses operacions quirúrgiques... per tant ho valoren com a 

que haver perdut una extremitat els hi ha donat una millor qualitat de vida. 

En la majoria dels figurants se’ls hi ha proporcionat un psicòleg, el que més l’ha ajudat ha estat 

al figurant que va patir l’atropellament. Tot i això, tots ells pensen que el més important és el 

recolzament familiar i de les persones que els envolten per superar situacions difícils i poder 

avançar. En els figurants 5 i 8 part de la seva família no els va recolzar en l’amputació, ja que 

pensaven que ja estaven bé com estaven o per preferir veure el seu fill amb les dues extremitats 

i no només amb una.  

6.3.3-RESULTATS ENTREVISTA A LA FISIOTERAPEUTA  
 

La fisioterapeuta entrevistada porta més de 30 anys a la professió i ha treballat amb diverses 

persones que han patit una amputació, els quals més de tres quartes parts dels pacients han 

patit el membre fantasma, que potser al inici si que impossibilita fer algunes coses però a la 

llarga no. Ha perdurat més la sensació fantasma que el dolor fantasma. La gran majoria són 

d’extremitat inferior, ja que d’extremitat superior n’hi ha pocs.  

El que es busca actualment és sobretot tenir un monyó amb una bona forma, que no hi hagi 

retraccions musculars, que tingui la suficient força per tal de portar una pròtesis sobretot en els 

d’extremitat inferior. Per tant el treball se centra molt en això i en quan al membre fantasma 

tant el dolor com la sensació no se li dóna tanta importància, tot i que la dessensibilització 

s’utilitza amb freqüència, ella l’utilitza, però la resta de tècniques creu que no.  
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Per tenir una bona evolució, opina que seria fonamental seguir treballant a casa per no perdre 

tot allò aconseguit a rehabilitació i també fer consultes periòdiques per veure com està 

evolucionant el pacient. Igual d’important seria treballar el membre i el dolor del membre 

fantasma amb tota la variabilitat de tècniques que hi ha. Però el més important per tenir una 

bona rehabilitació seria que abans de l’amputació es fes fisioteràpia per tal de treballar 

l’extremitat per després tenir una millora més ràpida, excepte en els casos de pacients 

d’accidents traumàtics. Tot i la seva importància, avui en dia en pràcticament cap lloc es du a 

terme. En quan a la medicació desconeix perquè la subministren i si ho fan o no.  

El recolzament familiar és fonamental perquè els pacients millorin de forma favorable, tant en 

els del membre amputat com les altres patologies o malalties. Tot i la importància d’aquest, 

pensa que tots haurien de tenir adjudicat un psicòleg, no per fer un tractament molt llarg ni 

tractant específicament un problema psicològic, sinó per poder expressar les seves pors, 

inquietuds, incerteses... Aquest pot donar eines de com superar moltes situacions, ja que moltes 

vegades es desfoguen amb els fisioterapeutes i ells no tenen aquestes eines. Actualment ha vist 

molts pocs pacients que hagin patit depressió o ansietat per culpa d’una amputació. 

En els pacients que se’ls hi posa una pròtesis se’ls hi hauria de valorar tots els aspectes 

(patologies prèvies, edat, motivació...), tot i que de vegades s’intenta posar-la sense haver tingut 

en conta molts factors. Molts d’ells pensen que serà molt fàcil utilitzar-la i després a l’hora de la 

veritat veuen que no ho és tant. El seu màxim objectiu és ser autònom, independent, i tenir una 

vida el màxim de similar o igual a la de l’amputació, per això per ells és tant important la pròtesi. 

Per altre banda en quan al dolor i membre fantasma, els hi preocupa menys ja que saben que 

un dia o un altre s’acabarà. 

6.3.4-RESULTATS DE LA TRIANGULACIÓ DE DADES  
 

Una vegada analitzats tots els resultats dels entrevistats, recollint les dades, unint aquelles que 

tenen relació i són similars i contraposant aquelles que no tenen cap relació, els resultats finals 

són els següents: 

En primer lloc, tots els pacients amputats amb una amputació posterior al naixement han patit 

el membre fantasma, tots en forma de sensació i en forma de dolor també, excepte un cas que 

dolor del membre fantasma no en va patir. Ha perdurat més la sensació que el dolor, la qual la 

sensació, tots amb més o menys freqüència encara la tenen. Tots aquests han patit dolor 

residual de diferent intensitat, i excepte l’amputada traumàtica, abans de l’amputació tots 



40 
 

havien patit dolor. La majoria de pacients tractats per la fisioterapeuta entrevistada han cursat 

tot el que els figurants han expressat en relació al membre fantasma. 

El membre fantasma, però, en el tractament de la rehabilitació del membre amputat 

pràcticament no es tracta, ja que els entrevistats expliquen que l’únic que els hi van fer és la 

dessensibilització, igual que la fisioterapeuta diu que és la tècnica que ella utilitza i que més ha 

vist utilitzar. El que si que s’ha tractat és el monyó i en molts casos, tot i que no en tots, 

l’extremitat contra lateral i les extremitats superiors. El tractament de fisioteràpia és molt 

important i ajuda a obtenir bons resultats per tractar el membre, la marxa amb la pròtesi, les 

transferències... en cap cas s’havia fet fisioteràpia abans de l’operació i la fisioterapeuta explica 

que, tot i que s’hauria de fer, en pocs casos es realitza abans de la cirurgia.  

Tots ells i elles, excepte el figurant que té l’amputació de naixement i el que té una amputació 

funcional, tenen una pròtesis, amb lo qual el tractament del monyó i el membre com a tal va 

molt enfocat a aquesta futura protetització. Dóna autonomia i llibertat a la persona amputada 

tot i que darrera d’aquesta pròtesi hi ha hagut períodes de dolor, més o menys dificultat per 

aconseguir mantenir l’equilibri i una gran rehabilitació de la marxa. 

En la majoria de casos és molt funcional, però en un cas en concret, no ho és gens. La 

fisioterapeuta explica que és cert que a rehabilitació se centren tant en l’extremitat residual per 

tal de que els amputats, sempre que es pugui i que les condicions ho permetin, portin una 

pròtesi. Portar una pròtesi és un dels majors objectius que es proposaven aconseguir una vegada 

amputats, tot i que a hores d’ara, tres dels figurants prefereixen no portar-la i desplaçar-se amb 

ajudes tècniques. Portar la pròtesi respecte notar el membre fantasma expressen haver-lo sentit 

tot i portar-la. 

La medicació per el membre fantasma tots n’han pres durant un període més o menys llarg de 

temps, i normalment se’ls hi ha donat una vegada amputats. La fisioterapeuta, però, desconeix 

bastant si s’utilitza i sobretot si és efectiva. 

El tractament psicològic ha estat força important per la figurant traumàtica (que patia depressió 

abans de l’amputació) i també per el figurant que preserva l’extremitat. En els altres casos, en 

els dos figurants que els van amputar quan eren nens per un osteosarcoma, se’ls hi va proposar 

però mai van utilitzar massa aquesta ajuda. A la resta no se’ls hi va proposar. Creuen que no és 

del tot necessari poder parlar del tema de l’amputació o de les preocupacions que aquesta 

envolta amb un/a psicòleg/a, ja que el més important és el recolzament familiar que tots l’han 

tingut totalment o parcialment. La fisioterapeuta expressa que ella si que creu que el tractament 

psicològic s’hauria de proposar en tots els casos per poder fer algunes sessions i parlar sobre el 
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tema ja que té eines per ajudar-los, però està totalment d’acord en que la família és un factor 

molt important per la rehabilitació. 

Lligat amb l’aspecte més psicològic de l’amputació, en alguns dels figurants no els hi van explicar 

què era el membre fantasma. Per tant el fet de no saber què és el que t’està passant, i més en 

una situació estranya com és seguir notant una part del cos que no tens, pot causar més neguit 

i preocupació. La fisioterapeuta explica que és molt important, en aquesta patologia i en totes, 

que els pacients coneguin què és el que els hi passa i perquè els hi passa, ja que si no ho entenen 

o no se’ls hi explica pot dificultar el procés de millora.  

Els figurants que els van amputar perquè tenien una patologia prèvia van passar per episodis de 

molt patiment i la majoria per diverses operacions, els quals expressen que per ells el millor va 

ser que els amputessin ja que sabien que perdrien l’extremitat però que se’ls hi acabaria el 

patiment. Els figurants que han tingut una amputació o afectació sobtada, el que més volien era 

tornar a tenir una vida que s’assemblés al màxim a la d’abans, però en la persona que patia la 

depressió sense patir aquesta. Tot i que els casos són diversos tots tenien un clar objectiu: ser 

al màxim d’autònoms, independents i funcionals amb l’estat actual. La fisioterapeuta explica 

que l’autonomia és el que més els importa recuperar a aquest tipus de pacients.  

En el cas dels jugadors, en tots ells una de les coses que més els hi importava era tornar a jugar 

a futbol amb l’estat que pateixen i en el cas dels entrevistats individuals altres coses com tornar 

a treballar, fer els seus hobbies... Per tant, a part d’autonomia també recuperar tot allò que els 

feia feliços i que més els agradava i que a hores d’ara volen continuar fent. La fisioterapeuta 

explica que per ells tenir una vida el màxim de similar a abans de l’amputació és el que els hi 

suposarà un major benestar.   

6.4-LIMITACIONS DE L’ESTUDI 
 

Les diverses limitacions d’aquest estudi respecte que és de tipus qualitatiu i s’utilitza la tècnica 

de les entrevistes, són les següents: 

- Alguns dels possibles participants que havia trobat en un inici per fer l’entrevista 

finalment per motius personals no han volgut fer-la, i per tant no han participat en el 

meu estudi. 

- No en tots els figurants he trobat tots aquells punts esmentats en el marc teòric amb els 

quals m’he basat per fer l’entrevista.  

- Al ser una entrevista amb una sèrie de preguntes obertes, el punt positiu és que m’han 

pogut respondre cada pregunta com ells han volgut, però pot haver sigut una limitació 
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ja que les preguntes estan menys marcades i pot ser que hagin passat per alt explicar-

me algunes coses. 

- El treball del grup focal, com a tots els grups focals, les respostes es poden 

condicionades per la dinàmica dels membres del grup. 

6.5-ASPECTES ÈTICS I LEGALS 
 

Per poder dur a terme les entrevistes i utilitzar les dades per el meu treball de final de grau, he 

dissenyar un document que serà un consentiment informat el qual abans de realitzar l’entrevista 

l’hauran de firmar en el cas de que estiguin d’acord en voler participar en la meva investigació . 

Aquest consentiment serà de manera individual independentment de si participen en 

l’entrevista individual o en la grupal. 

Aquest consentiment explica que les dades de la persona seran totalment anònimes. En el 

moment que la persona el firmi significarà que està disposada a respondre l’entrevista i per tant 

en participar en la meva investigació.  
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7-UTILITAT PRÀCTICA DELS RESULTATS 
 

La realització del meu treball de final de grau té l’objectiu de conèixer en primera persona totes 

aquelles qüestions que són importants d’entendre que pateix un pacient amputat per poder-lo 

tractar de la manera més efectiva possible, sobretot si ha patit el membre fantasma. Entendre 

com es van sentir tant físicament i anímicament. 

Tot i que els estudis diuen que la majoria de persones amputades pateixen la sensació i el dolor 

del membre fantasma, conèixer si en els participants entrevistats això va ser així o no.  

És important tenir en compte des de l’aspecte físic fins al social-emocional alhora de fer un 

tractament i de tractar un pacient amb l’objectiu que tingui una evolució al màxim de favorable. 

Amés, si ell/a té una actitud positiva davant de la rehabilitació és molt més probable que la 

millora sigui més gran. 

Identificar aspectes qualitatius extrets de les entrevistes i conèixer el tractament realitzat en els 

pacients entrevistats em servirà per valorar i veure quin tipus de tractament se’ls hi va realitzar, 

si se’ls hi va posar una pròtesi o no i si ha sigut efectiva,  si els hi va ser efectiu o no, si van rebre 

suport d’altres professionals per ajudar-los en l’àmbit psico-emocional...  

A més, tots ells i elles fa més o menys temps que van patir l’amputació, per tant valorar també 

com amb el pas dels anys si ha sigut efectiu o no, si continuen tenint símptomes del membre 

fantasma i de dolor i com es senten anímicament a hores d’ara. 

Una vegada recollida aquesta informació i coneixent quins són els punts dèbils que s’han pogut 

veure involucrats en el tractament d’aquests pacients i per altre banda els punts positius que 

caldrà mantenir, totes aquestes dades seran útils per si en un futur es volgués fer un disseny 

d’intervenció a un grup de pacients amputats i enfocar aquest tractament d’una forma més 

biopsicosocial. Excloent allò que no els hi va facilitar en el tractament i reforçant les mancances 

per proposar-ne un el màxim de correcte en tots els aspectes i satisfactori per a la millora del 

pacient. Per tant tot i ser un estudi retrospectiu té una mirada prospectiva. 
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8-CONCLUSIONS 
 

Una vegada analitzades totes les entrevistes, extraient resultats de cada una d’elles i 

posteriorment analitzant els resultats mitjançant la triangulació de dades, les conclusions són 

les següent: 

-Les dades obtingudes són específiques del grup de figurants entrevistats, per tant no es podria 

aplicar a tots els dissenys d’intervenció de forma general ja que cada persona és diferent i aquest 

estudi va enfocat a aquests entrevistats. En un futur, però, aquest treball dóna una base i enfoca 

una possible intervenció des de un punt de vista biopsicosocial tenint en conta aspectes molt 

importants en el pacient amputat. 

-El membre fantasma el pateixen la majoria de persones que tenen una amputació, les quals és 

en forma de dolor i/o de sensació, en la que en aquest treball mostra com la sensació dura més 

que el dolor i que va relacionat amb les experiències viscudes anteriorment en aquella 

extremitat. Tots els figurants han pres medicació per tractar-lo. 

-Els pacients que van tenir dolor previ a l’amputació, posteriorment són els que sí que han tingut 

dolor del membre fantasma. El dolor residual hi és en tots els casos més o menys elevat.  

-Actualment no s’aplica pràcticament cap tècnica per tractar el membre fantasma, ja que l’única 

que se’ls hi ha realitzat i que aplica la fisioterapeuta és la dessensibilització.  

-La rehabilitació es basa sobretot en tractar molt el membre residual i l’estat del monyó, i que 

sigui el màxim de funcional possible amb la finalitat d’aconseguir una bona marxa i un gran grau 

d’independència portant una pròtesi sempre que sigui possible. Per tractar l’extremitat 

preservada la fisioteràpia els hi és de gran ajuda i fonamental. 

-El màxim objectiu és aconseguir una autonomia, ser el màxim d’independents, amb lo qual 

s’aconsegueix en molts casos amb una pròtesi, tot i que no sempre és efectiva. També tenir una 

vida al màxim de similar a l’anterior. 

-En la meitat dels casos sí que han tingut tractament psicològic, tot i que no en tots els figurants 

l’han utilitzat en la mateixa mesura però si que els ha ajudat. En una part dels entrevistats no 

se’ls hi proposa en cap moment fer alguna sessió amb un psicòleg/a perquè els hi pugui donar 

eines per afrontar certs moments per quan ho necessitin. 

-Tots estan d’acord en que és imprescindible el recolzament de la família i de l’entorn que els 

envolta per tal d’afrontar les situacions anteriors i posteriors a l’amputació. 



45 
 

-Actualment els pacients que els han amputat tenen un tractament molt centrat en lo físic i poc 

enfocat en els aspectes psico-emocionals. Els figurants expressen lo molt important que és per 

ells i elles centrar-se en els aspectes psicològics i socials per poder millorar i que creuen que són 

igual de fonamentals que els físics. 
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9-NOTA FINAL 

Haver realitzat aquest treball ha estat una gran experiència.  

Des del dia que a classe van parlar per primera vegada del membre fantasma em va cridar 

l’atenció. Abans de començar la carrera no n’havia sentit a parlar mai. Per aquesta raó vaig 

decidir escollir aquest tema: volia saber-ne més, profunditzar en diversos aspectes, conèixer les 

afectacions físiques, psicològiques i socials. En aquests moments puc afirmar que gràcies al 

treball de final de grau n’he après molt. 

Independentment de tot el que he après respecte les amputacions, el membre fantasma, com 

afecta a les persones... el que més m’ha enriquit han estat les entrevistes realitzades a pacients 

reals. M’agrada la proximitat amb les persones, conèixer-les, veure com s’expressen, escoltar 

les seves històries i sobretot que puguin compartir les seves experiències amb algú que li 

interessa molt tot el que han viscut. 

D’aquest treball i de les entrevistes fetes en trec una cosa molt important i necessària per aplicar 

en el dia de demà quan sigui fisioterapeuta: escoltar a les persones, centrar-me en tots els 

aspectes que l’envolten i tractar-la com un tot.  
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12-ANNEXES 
 

ANNEX 12.1-ENTREVISTA INDIVIDUAL 

Nº FIGURANT:                                     EDAT:     SEXE:  

DE QUÈ TREBALLAVES/ESTUDIAVES/FEIES EN EL TEU DIA A DIA ABANS DE QUE ET PASSÉS: 

TEMPS QUE FA QUE EL/LA VAN AMPUTAR: 

RAÓ PER LA QUAL EL/LA VAN AMPUTAR:  

PART DE L’EXTREMITAT AMPUTADA: 

COM VA SER LA INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA: 

ABANS DE QUE T’AMPUTESSIN, TENIES DOLOR: 

ABANS DE QUE T’AMPUTESSIN, N’HAVIES SENTIT A PARLAR MAI O SABIES QUÈ VOLIA DIR EL 
MEMBRE FANTASMA QUE PATEIXEN LES PERSONES AMPUTADES: 

COM VA SER LA INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA: 

DOLOR DEL MEMBRE FANTASMA: 

DOLOR RESIDUAL: 

DOLOR DE MEMBRE FANTASMA: 

SENSACIÓ DEL MEMBRE FANTASMA:  

ET VAN EXPLICAR EN QUÈ CONSISITIA EL DOLOR I LA SENSACIÓ DEL MEMBRE FANTSMA I 
PERQUÈ HO SENTS/SENTIES:  

TEMPS QUE VA DURAR EL MEMBRE FANTASMA: 

 QUÈ VA PERDURAR MÉS LA SENSACIÓ O EL DOLOR: 

QUÈ NOTAVES: 

 CADA QUAN I EN QUIN MOMENT DEL DIA: 

A ON ES LOCALITZAVA: 

T’IMPOSSIBILITAVA FER ALGUNA COSA: 

ALGUNA CURIOSITAT D’AQUEST: 

PORTES O HAS PORTAT PRÒTESI: 
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 SI ÉS QUE SI QUANTES HORES 

 ET VA COSTAR ADAPTAR-T’HI: 

 ACONSEGUEIX REDUIR-TE EL DOLOR I LA SENSACIÓ DEL MEMBRE FANTASMA: 

 ACONSEGUEIXES SENTIR-TE MÉS INDEPENDENT:  

GRÀCIES A ELLA ETS CAPAÇ DE FER UNA VIDA NORMAL O NECESSITES AJUDA EXTERNA: 

ASPECTE PSICO-EMOCIONAL 

COM ET SENTIES ANÍMICAMENT ABANS DE L’AMPUTACIÓ: 

COM ET SENTIES ANÍMICAMENT DESPRÉS DE L’AMPUTACIÓ: 

 DESPRESSIÓ? ANSIETAT? ESTRÉS? TENSIÓ? POR AL MOVIMENT) 

VAS NECESSITAR AJUDA D’ALGUN EXPERT PER PODER SENTIR-TE MILLOR (COM EL PSICÒLEG) 

QUINA VA SER LA TEVA REACCIÓ QUAN ET VAN DIR QUE T’HAVIEN D’AMPUTAR UN MEMBRE: 

TENS I HAS TINGUT EL RECOLZAMENT FAMILIAR EN TOT MOMENT: 

QUÈ FAS PER NO PENSAR-HI TANT, PER DESCONNECTAR: 

TRACTAMENT  

VAS PRENDRE MOLTA MEDICACIÓ, PER QUÈ ERA SOBRETOT AQUESTA: 

 LA VAS PRENDRE ABANS O DESPRÉS: 

 ET VA SER EFECTIVA: 

 QUÈ ET PRENIES: 

VAS REALITZAR TRACTAMENT DE FISIOTERÀPIA: 

DURANT QUANT DE TEMPS: 

QUANTES VEGADES A LA SETMANA: 

A ON VAS FER EL TTM DE FISIO, VAS NECESSITAR MÉS SESSIONS EXTRA: 

QUIN TIPUS DE TRACTAMENT ET FEIEN: 

TAMBÉ FEIES PART DE TTM A CASA: 

CREUS QUE EL TTM DE FISIOTERÀPIA T’HA AJUDAT: 

SI NO HAS REALITAZAT TTM FISIO, QUIN TTM T’HAN FET: 
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ESTAT ACTUAL 

SEGUEIXES ESTUDIANT/TREBALLANT DEL MATEIX QUE ABANS DE L’AMPUTACIÓ:  

SEGUEIXES TENINT DOLOR O SENSACIÓ DEL MEMBRE FANTASMA: 

SEGUEIXES NECESSITANT AJUDA D’ALGUN ESPECIALISTA A NIVELL PSICO-EMOCIONAL_ 

SEGUEIXES TENINT TTM DE FISIO O FAS TTM A CASA: 

COM ET SENTS EN AQUESTS MOMENTS:  

QUINA RECOMANACIÓ FARIES A ALGÚ QUE SAPS QUE HA PASSAT O PASSA PER UNA SITUACIÓ 
COM LA TEVA: 
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ANNEX 12.2-ENTREVISTA GRUPAL 

EDAT DE CADA UN: 

RAÓ DE L’AMPUTACIÓ DE CADA UN: 

TEMPS QUE FA DES DE QUE EL VAN AMPUTAR A CADA UN: 

A QUÈ US DEDICAVEU/ESTUDIAVEU ABANS DE L’AMPUTACIÓ: 

 - ARA A QUÈ US DEDIQUEU: 

 - COM VA CANVIAR LA VOSTRA VIDA DESPRÉS DE PATIR L’AMPUTACIÓ  

HAS TINGUT SUPORT FAMILIAR EN L’AMPUTACIÓ: 

VAU TENIR DOLOR O SENSACIÓ DEL MEMBRE FANTASMA: 

 -SI ÉS QUE SI DURANT QUAN DE TEMPS I COM EL SENTIEU: 

-ACTUALMENT ALGÚ DE VOSALTRES SEGUEIX SENTINT O TENINT DOLOR O SENSACIÓ 
DEL MEMBRE FANTASMA: 

PENSEU QUE EL FET D’ESTAR EN UN EQUIP QUE TOTHOM HA VISCUT UNA AMPUTACIÓ US HA 
AJUDAT A PORTAR-HO MILLOR: 

 -US VA AFECTAR A NIVELL PSICOLÒGIC; ANSIETAT, DEPRESSIÓ... 

-SI ÉS QUE SÍ, A CAUSA DE LA RAÓ DE L’AMPUTACIÓ ALGU VA HAVER D’ANAR AL 
PSICÒLEG: 

QUAN US VAN AMPUTAR VAU FER FISIOTERÀPIA: 

 -OPINEU QUE US VA AJUDAR A MILLORAR: 

ANTERIORMENT A L’AMPUTACIÓ JA PRACTICAVEU ALGUN ESPORT: 

QUAN VAU COMENÇAR A AQUEST EQUIP:  

 -QUANTS SOU A L’EQUIP: 

 -QUIN MEMBRE TENIU AFECTAT LA MAJORIA: 

HO VAU FER MÉS PER UN TEMA FÍSIC O UN TEMA PSICOLÒGIC: 

US VA COSTAR MOLT ADAPTAR-VOS A PRACTICAR L’ESPORT: 

SENTIU QUE LA GENT US ADMIRA PER EL QUE FEU I PER EL QUE HEU ACONSEGUIT: 
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HO VIVIU AMB MOLTA NORMALITAT EL FET DE TENIR UNA AMPUTACIÓ O AVUI EN DIA ENCARA 
US COSTA ADAPTAR-VOS: 

-HEU TINGUT SUPORT FAMILIAR PER ENTRAR A JUGAR EN UN EQUIP: 

-PENSEU QUE EL FET D’HAVER ENTRAT EN UN EQUIP QUE TOTHOM TÉ UNA EXTREMITAT 
AFECTADA US HA AJUDAT A PORTAR-HO MILLOR: 

ACTUALMENT ANEU AL FISIOTERAPEUTA PER TRACTAR O TREBALLAR L’EXTREMITAT 
AMPUTADA: 

TENIU FISIOTERAPEUTA A L’EQUIP:  

-US TRACTA MÉS A NIVELL MUSCULAR I TAMBÉ TRACTEU DOLOR I MEMBRE FANTASMA: 

FEU PREPARACIÓ FÍSICA:  

 -SI ÉS QUE SI TREBALLEU TANT BRAÇOS COM CAMES: 

UTILITZEU PRÒTESIS: 

 -DURANT TOT EL DIA, MENTRE FEU ESPORT LA PORTEU: 

 -QUAN US POSEU LA PRÒTESIS ES MANTÉ LA SENSACIÓ DEL MEMBRE FANTASMA 

 -UTILITZEU CROSSES PER JUGAR: 

-LES CROSSES US FAN MAL A LES MANS I SENTIU QUE HEU HAGUT DE REFORÇAR MOLT 
LA MUSCULATURA DELS BRAÇOS: 
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ANNEX 12.3-ENTREVISTA PROFESSIONAL FISIOTERÀPIA 

EDAT:  

QUANTS ANYS D’EXPERIÈNCIA TENS COM A PROFESSIONAL DE FISIOTERÀPIA MÉS  O MENYS: 

HAS TREBALLAT AMB PERSONES QUE HAN PATIT UNA AMPUTACIÓ: 

LA TEVA EXPERIÈNCIA ET DIU QUE PRÀCTICAMENT TOTS ELS AMPUTATS HAN PATIT MEMBRE 
FANTASMA: 

-CREUS QUE AQUEST IMPOSSIBILITA A LES PERSONES A FER LES COSES DEL SEU DIA A 
DIA: 

PENSES QUE ACTUALMENT ES TRACTA MOLT EL MEMBRE AMPUTAT COM A TAL (ACONSEGUIR 
UN BON MONYÓ, FORÇA PER LA PRÒTESI....) I ES TRACTA POC EL MEMBRE FANTASMA (TAN EL 
DOLOR COM LA SENSACIÓ): 

 -PER QUÈ: 

LES TÈCNIQUES TIPUS DESSENSIBILITACIÓ, TERÀPIA MIRALL, IMATGE MOTORA GRADUAL, 
REALITAT VIRTUAL... ENTRE D’ALTRES, S’UTILITZEN AMB FREQÜÈNCIA? 

 -QUINES TÈCNIQUES UTILITZES PER TRACTAR EL MEMBRE FANTASMA  

EN ELS PACIENTS AMPUTATS EL GRAN PERCENTATGE FAN FISIOTERÀPIA I QUE AQUESTA ÉS 
EFECTIVA: 

 -QUÈ ÉS ALLÒ QUE MÉS ES TRACTA AMB ELLS: 

-CAL QUE PASSAT LA FASE POST OPERATÒRIA ES CONTINUI FENT A CASA O QUE 
PERIÒDICAMENT S’ACUDEIXI AL FISIO: 

QUINA SERIA LA TEVA OPINIÓ SOBRE EL TREBALL INTERDISCIPLINARI ENTRE ELS DIVERSOS 
PROFESSIONALS QUE TRACTEN AMB EL PACIENT: 

 -ES DUU A TERME: 

S’ACOSEGUIRIEN MÉS MILLORES INICIANT EL TRACTAMENT ABANS DE L’AMPUTACIÓ (EXCEPTE 
AMB TRAUMÀTICS): 

PENSES QUE ELS PACIENTS CONEIXEN I SE’LS HI EXPLICA QUÈ ÉS EL MEMBRE FANTASMA O 
MOLTS D’ELLS NO ACABEN D’ENTENDRE QUÈ ÉS: 

 -ÉS FONAMENTAL EXPLICAR AL PACIENT QUÈ TÉ I PERQUÈ LI PASSA AIXÒ: 

LA MEDICACIÓ DEL MEMBRE FANTASMA ÉS EFECTIVA PER ELIMINAR-LO O ALMENYS 
DISMINUIR-LO:  

QUINS ÉS LA TEVA OPINIÓ SOBRE LA IMPORTÀNCIA DEL NUCLI FAMILIAR EN AQUEST PROCÉS: 
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-EN EL TRACTAMENT DEL PACIENT AMPUTAT ES RECORRE MOLTES VEGADES AL 
TRACTAMENT PSICOLÒGIC O PENSES QUE DE VEGADES AMB UN BON SUPORT FAMILIAR 
JA ÉS SUFICIENT PER EL PACIENT: 

-EN QUIN TIPUS D’AMPUTATS CREUS QUE ÉS MÉS NECESSARI EL PSICÒLEG: 

-HAS TRACTAT AMB MOLTS DELS PACIENTS PATEIXEN DEPRESSIÓ, CATASTROFISME, 
ANSIETAT...: 

DES DEL TEU PUNT DE VISTA, QUÈ ÉS EL QUE MÉS AFECTA A UNA PERSONA AMPUTADA (IMATGE 
CORPORAL, PÈRDUA DE L’AUTONOMIA, DOLOR...): 

QUINS SERIEN ELS OBJECTIUS VOL ASSOLIR UN PACIENT AMPUTAT (ELIMINAR EL MEMBRE 
FANTASMA, ACONSEGUIR SER AUTÒNOM, PODER CAMINAR AMB UNA PRÒTESI...): 

PENSES QUE LA PRÒTESIS LA POT UTILITZAR TOTHOM: 

-ES PROTETITZA MOLTES VEGADES SENSE MIRAR PRIMER L’ESTAT GENERAL DE LA 
PERSONA (MOTIVACIÓ, EDAT, PATOLOGIES PRÈVIES...): 

 -SÓN MÉS FUNCIONALS LES D’EEII O EESS: 

-DES DE LA TEVA EXPERIÈNCIA, PENSES QUE LA MAJORIA DE PACIENTS CREUEN QUE ELS 
HI SERÀ FÀCIL UTILITZAR-LA: 

-SOL SER EFECTIVA O NO: 

PENSES QUE EL MILLOR QUE LI POT PASSAR A ALGÚ AMPUTAT ÉS TORNAR A LA SEVA VIDA 
ANTERIOR TANT DE FEINA COM DE PRACTICAR UN ESPORT PER EXEMPLE: 

DESPRÉS D’HAVER FET DIVERSES ENTREVISTES ME N’HE ADONAT DE QUE MOLTES VEGADES 
QUAN HI HA HAGUT UNA EXPERIÈNCIA DE MOLT DOLOR I PETIMENT A DARRERA AMPUTAR ÉS 
UNA SOLUCIÓ QUE EL PACIENT NO HO VIU COM ALGO DRAMÀTIC SINÓ QUE EL FA SENTIR 
MILLOR:  
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ANNEX 12.4-CONSENTIMENT INFORMAT 

ESTUDI QUALITATIU DESCRIPTIU DEL MEMBRE FANTASMA EN PACIENTS AMPUTATS 

Investigadora: Clara Borrell Xaubet  

Aquest estudi es basa en fer una entrevista parlant de diferents temes que envolten el membre 

amputat. Consistirà en respondre una sèrie de preguntes les quals no és obligatòria la resposta 

de cada una d’elles. La utilització de les dades serà de forma anònima, es mantindrà l’anonimat 

de la persona en tot moment i l’entrevista serà gravada amb una gravadora. Aquesta gravació 

serà destruïda una vegada analitzades les dades. 

Jo, Sr./Sra. ________________________________________ amb DNI_____________, he llegit 

en què consistirà la meva participació en aquest estudi. Vull participar de manera voluntària en 

respondre l’entrevista perquè posteriorment les dades d’aquesta siguin recollides i utilitzades 

per un Treball de Fi de Grau de Fisioteràpia de La universitat de Vic. 

Accepto participar en aquest estudi de forma anònima i firmar aquest consentiment informat. 

Firma: 

          

Data:      /       /     

 

 

 

 

 

 

 

 


