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REVISTA BRASILEIRA DE
QUALIDADE DE VIDA

EDITORIAL

A Revista Brasileira de Qualidade de Vida (RBQV) apresenta para comunidade acadêmica
mais um número. Quatro artigos com abordagens variadas compõem o segundo número do terceiro
ano de vida da revista. Os artigos publicados são os seguintes:
O artigo Qualidade de vida no trabalho: construção e validação do questionário QWLQ78, de autoria de Dalcio Roberto dos Reis Junior, Luiz Alberto Pilatti e Bruno Pedroso, apresenta um
instrumento desenvolvido para avaliar a qualidade de vida no trabalho. O instrumento é composto
por 78 questões que avaliam 65 indicadores elencados como relevantes. O QWLQ-78 foi validado e
sintetiza os principais instrumentos até então existentes.
O artigo Qualidade de vida do estudante do ensino médio e tabagismo, de autoria de Isaac
Rosa Marques e Fabiana Arandas, através do WHOQoL Abreviado, avalia a relação entre o nível de
qualidade de vida e o hábito de fumar. Os autores identificaram a influência deste, através do baixo
desempenho no domínio físico, da amostra pesquisada.
Apontamentos sobre o conceito de qualidade de vida: revisões, cruzamentos e
possibilidades críticas é o título do artigo de autoria de Frederico de Mello Brandão Tavares. O
artigo realiza uma abordagem interdisciplinar sobre o conceito de qualidade de vida, construindo um
apanhado histórico e teórico que trata dos seus fundamentos, assim como de sua relação com a
questão do bem-estar e suas concepções presentificadas na vida social.
Aparecida Montesino Rodrigues Oliveira, no artigo Qualidade de Vida no Trabalho –
Trabalhadores que convivem com dor crônica – o que eles esperam das empresas, apresenta a
percepção dos colaboradores de uma organização que sofrem com doenças ocupacionais e as
estratégias desenvolvidas pela empresa no que concerne ao tema. Adicionalmente é questionada a
incapacidade do governo em gerir essa situação.
Com esta breve apresentação, convidamos os leitores para conhecerem o conteúdo do número,
desejando uma ótima leitura.
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