EDITORIAL
A Revista Brasileira de Qualidade de Vida (RBQV) é uma publicação
voltada para a divulgação de pesquisas científicas e tecnológicas buscando
atender à critérios de qualidade e relevância da área da qualidade de vida.
Buscamos, ainda, diversidade nos temas abordados, assim como
abrangência na origem dos autores para fortalecer as pesquisas feitas em
diferentes regiões geográficas.
Neste quarto número de 2016, trazemos cinco artigos originais
oriundos de pesquisas nas diversas áreas relacionadas à qualidade de vida.
Com o objetivo de avaliar o estado nutricional de um grupo de escolares
da cidade de Petrolina/PE, região do Sertão nordestino, segundo os
critérios, WHO, Centers for Disease Control and Prevention e International
Obesity Task Force para estabelecer pontos de corte ideais à determinação
do estado nutricional na região, Concordância entre pontos de corte do
IMC de crianças, 8 e 9 anos, residentes em Petrolina/PE, Brasil de autoria
de Marcelo de Maio Nascimento, Lia Moraes Nunes e Alexandre Makoto
Minoda é o primeiro artigo publicado neste número.
Prevalência de sobrepeso e obesidade em industriários petroleiros de
Coari/AM, tem como autores Alex Barreto de Lima, Gustavo dos Santos
Ribeiro e André Luis Lopes e como escopo avaliar a prevalência de
sobrepeso e obesidade e estratificar o risco cardiovascular em industriários
petroleiros da cidade de Coari/AM.
Milena Nunes Alves de Sousa, Tamiris Guedes Vieira, Ana Larissa Lopes
Barbosa, Kerolayne Camila e Souza Almeida, Luzia Vilma Pereira do
Nascimento Araújo, Maria Tereza Perazzo Lima e André Luiz Dantas Bezerra
são os autores do artigo Estresse, qualidade de vida e trabalho: estudo com
agentes da limpeza urbana o qual avaliou a presença de estresse
ocupacional, o nível de qualidade de vida dos agentes da limpeza urbana e
a existência de correlação entre o estresse ocupacional e a qualidade de
vida com a idade, a renda e o tempo de trabalho.
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O quarto artigo, Relação entre obesidade e estresse no ambiente
ocupacional: fundamentos sobre causas e consequências, buscou
identificar, em trabalhos publicados nas bases SciELO, Pubmed e LILACS, a
associação entre obesidade e estresse em diferentes setores ocupacionais,
suas causas e consequências tendo como autores Iramar Baptistella do
Nascimento, Raquel Fleig e Jean Carl Silva.
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Por fim, os autores Viviane Soares, William Alves Lima, Patrícia
Espíndola Mota Venâncio, Grassyara Pinho Tolentino e Maria Sebastiana
Silva do artigo Avaliação da qualidade de vida em pacientes em
hemodiálise e sua relação com índice de massa corporal e creatinina sérica
verificaram a relação do índice de massa corporal (IMC) e creatinina sérica
com a qualidade de vida (QV) de pacientes em hemodiálise.
Os artigos publicados nesse número, através de suas diferentes
perspectivas, permitem-nos ampliar as nossas reflexões acerca da
qualidade de vida e áreas correlatas.
Uma boa leitura a todos!!!

Camila Lopes Ferreira
Editora
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