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ATITUDES, QUALIDADE DO CUIDADO E QUALIDADE DE VIDA NAS INCAPACIDADES 
FÍSICAS E INTELECTUAIS: O PROJETO DIS-QOL-BRASIL. Claudia Franzoi Fam, Betina Suñé 
Mattevi, Juliana Bredemeier, Marcelo Pio de Almeida Fleck (orient.) (UFRGS). 

INTRODUÇÃO: A OMS estima haver hoje em torno de 600 milhões de pessoas fadadas a conviver com deficiências 
dos mais variados tipos e o número segue crescendo em função do aumento de doenças crônicas, acidentes, violência 
e envelhecimento. OBJETIVO:O Projeto DIS-QOL tem por objetivo investigar três elementos de impacto na 
funcionalidade na vida de pessoas acometidas por incapacidades intelectuais e físicas: 1) a qualidade do atendimento 
disponível; 2) a atitude das próprias pessoas frente a suas incapacidades e 3) os aspectos considerados importantes 
para a qualidade de vida de pessoas com incapacidades a partir da perspectiva dos próprios sujeitos. 
METODOLOGIA: Foram realizados grupos focais com portadores de incapacidades físicas e mentais, familiares e 

464 

profissionais de saúde, explorando a percepção dos próprios participantes e favorecendo o desenvolvimento de 
instrumentos sensíveis à realidade e às necessidades dessa população particular. A metodologia WHOQOL, de 
caráter multicêntrico e simultâneo, foi aplicada inteiramente neste projeto, possibilitando o desenvolvimento de três 
instrumentos transculturais que permitirão a realização de pesquisas sobre os determinantes culturais das atitudes, da 
qualidade de cuidado e da qualidade de vida em incapacidades. Foi realizado também o processo de validação para a 
língua Portuguesa da escala da OMS sobre a funcionalidade de pessoas portadoras de incapacidades (WHODAS II- 
World Health Organization Disability Assessment Schedule II ). RESULTADOS: O estudo encontra-se em fase de 
coleta de campo. PERSPECTIVAS FUTURAS: A participação do Grupo WHOQOL-Brasil no Projeto DIS-QOL 
justifica-se pela importância que a inclusão de dados gerados a partir de uma cultura peculiar como a do Brasil tem 
para o projeto como um todo. Espera-se, com o desenvolvimento dos três instrumentos, identificar aspectos 
facilitadores e barreiras que determinam o processo funcionalidade/incapacidade. (CNPq). 




