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REVISTA BRASILEIRA DE
QUALIDADE DE VIDA

EDITORIAL

O volume 5, número 2, da Revista Brasileira de Qualidade de Vida, publicado em junho de
2013, mostra que a alteração da periodicidade processada no número anterior é compatível com o
volume de artigos aprovados em rigoroso processo avaliativo.
No número, sete artigos e mais uma entrevista são trazidos para a comunidade acadêmica. Na
sequência um breve resumo dos trabalhos publicados.
O primeiro artigo intitulado Qualidade de Vida no Trabalho do técnico-administrativo em
IES públicas: uma análise exploratória de autoria de André Luís Policani Freitas, Rennata Guarino
Bastos de Souza e Heitor Luiz Murat de Meirelles Quintella teve por objetivo identificar os aspectos
mais críticos em termos de QVT em uma universidade estadual, segundo a percepção dos servidores
técnico-administrativos.
O segundo artigo, Caracterização de Sinais Laríngeos e Sintomas Vocais dos Agricultores
de Irati, Paraná, Brasil, de autoria de Vanessa Veis Ribeiro, Ana Paula Dassie-Leite e Nelma Ellen
Zambelam-Amorin analisa sinais e sintomas vocais dos agricultores de Irati, Paraná, Brasil.
Qualidade de vida e composição corporal de soldados ingressantes no exército de autoria
de Gustavo Levandoski, Edimilson Chiquito, André Guilherme de Oliveira e Carlos Mauricio
Zaremba é o terceiro artigo desse número e compara a qualidade de vida com indicadores da
composição corporal de soldados ingressantes no serviço militar no ano de 2012 de um batalhão da
cidade de Ponta Grossa – Paraná.
De autoria de Jaqueline Aragoni, Salma Stéphany Soleman Hernadez, Bruna Linhares
Marchesini, Josiane Simas e Giovana Zarpellon Mazo, o artigo Independência funcional e estágios
de mudança de comportamento para atividade física de idosos participantes em grupos de
convivência verifica se os idosos participantes de grupos de convivência de Florianópolis são
independentes e adeptos a uma prática regular e sistematizada de atividade física.
O quinto artigo, Análise do comportamento de autocuidado de homens diagnosticados
com Diabetes Mellitus Tipo II, de autoria de Míria Rita Duarte, Julliana Andrade do Carmo, Valker
Santiago Goes Filho, Maria Luiza Terra Santos, Janimar Lago, Ronilson Ferreira Freitas, Vivianne
Margareth Chaves Pereira Reis, Daniela Araújo Veloso Popovic e Josiane Santos Brant Rocha
investiga o comportamento de autocuidado em homens com Diabetes Mellitus tipo II, na cidade de
Montes Claros/MG.
O artigo Fatores sociodemográficos associados ao índice de massa corporal e relação
cintura quadril em mulheres pós-menopausa, de autoria de Marina Colares Moreira, Ronilson
Ferreira Freitas, Vivianne Margareth Chaves Pereira Reis, Maria Cecília Costa Campos, Gustavo
Souza Santos, Brunna Librelon Costa e Josiane Santos Brant Rocha, identifica os fatores
sociodemográficos associados ao índice de massa corporal (IMC) e a relação cintura quadril (RCQ)
em mulheres na pós-menopausa.
No sétimo artigo, Perda auditiva e qualidade de vida em idosos, de autoria de Patrícia
Vargas Lisboa e Adriane Ribeiro Teixeira, é verificada a associação entre as variáveis perda auditiva
e qualidade de vida em idosos.
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Na seção Entrevista, o último trabalho publicado nesse número. O entrevistado é o editor da
Revista Brasileira de Qualidade de Vida, Luiz Alberto Pilatti. Na entrevista é apresentado um breve
histórico da revista e, com posições críticas, discutida a produção de conhecimento na área de
qualidade de vida no Brasil.
Encerramos reforçando o convite para todos que têm resultados de pesquisa ou reflexões
teóricas importantes sobre qualidade de vida a submeter seus manuscritos para publicação na Revista
Brasileira de Qualidade de Vida.

Camila Lopes Ferreira
Editora
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