EDITORIAL
Prezados leitores, o número 4 do volume 10 da Revista Brasileira de Qualidade
de Vida apresenta sete artigos originais, os quais buscam contribuir com o
desenvolvimento das pesquisas na área de qualidade de vida e qualidade de vida
no trabalho.
O primeiro artigo, Avaliação da qualidade de vida dos pacientes com fibrose
cística atendidos em um hospital de referência de Minas Gerais, tem como
autores Rízia Silva Santana, Andrezza Aparecida Aleixo, Rainna Fontes Gonçalves
Costa, Laerte Honorato Borges Júnior, Janser Moura Pereira, Janaina Carla Silva
Oliveira e Vivian Mara Gonçalves Oliveira Azevedo, os quais avaliaram a qualidade
de vida (QV) dos pacientes com fibrose cística (FC) acompanhados por um centro
de referência de Minas Gerais mediante a aplicação de questionário específico e
validado.
Os autores Rafaela Cristina Araújo-Gomes e Claúdio Joaquim Borba-Pinheiro,
no artigo Correlação entre variáveis de saúde, desempenho e qualidade de vida
de mulheres em idade avançada praticantes de exercícios físicos em uma cidade
no Norte do Brasil, verificaram o nível de associação entre as variáveis saúde física
(SF), saúde mental (SM), qualidade de vida (QV) total, idade, índice de massa
corporal (IMC), índice de relação cintura-quadril (IRCQ), testes de força muscular e
teste de Cooper de mulheres em idade avançada praticantes de exercícios físicos
(EF) em uma cidade do norte do Brasil.
Avaliação da prevalência de distúrbios osteomusculares e possíveis fatores
associados em funcionários de uma empresa multinacional é o título do artigo
que tem como autoria Heitor Siqueira Ribeiro, Aparecido Pimentel Ferreira e
Bibiano Madrid e, como objetivo, verificar os possíveis fatores que influenciam a
prevalência de distúrbios osteomusculares (DOs) em funcionários de uma empresa
multinacional, considerando as variáveis níveis de atividade física (NAFs), condição
socioeconômica (CS), estresse percebido (EP).
Analisar a qualidade de vida de idosos diabéticos mellitus tipo II e não
diabéticos frequentadores de um grupo da terceira idade da cidade de Diamantino,
Mato Grosso, Brasil é o objetivo do artigo intitulado Qualidade de vida de idosos
diabéticos tipo 2 e não diabéticos, o qual tem como autores Thiago Neves, Maria
Cristina Alves de Souza, Anna Carolina Daltro Pereira e Juari José Regis.
O quinto artigo Efeitos de um programa fisioterapêutico de preabilitação
para cirurgia bariátrica na qualidade de vida de obesos mórbidos: um ensaio
clínico, de autoria de Joaquim Henrique Lorenzetti Branco e Darlan Laurício Matte
analisou a qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) de obesos mórbidos
(OMs) participantes do Programa de Extensão PREPARA – Núcleo de Ensino,
Pesquisa e Extensão em Fisioterapia Pré e Pós-Operatória de Cirurgias de Grande
Porte, antes e após um programa fisioterapêutico estruturado de preabilitação
cirúrgica.

R. bras. Qual. Vida, Ponta Grossa, v. 10, n. 3, e9210, jul./set. 2018.

Nelbe Nesi Santana, Célia Regina Moutinho de Miranda Chaves, Daniel de
Souza Campos, Christine Pereira Gonçalves e Saint Clair dos Santos Gomes Junior
avaliaram a percepção da qualidade de vida (QV) em crianças com fibrose cística
(FC) e seus cuidadores e comparar os resultados entre esses grupos no artigo
Percepção da qualidade de vida em crianças com fibrose cística e seus
cuidadores: perspectivas diferentes.
Por fim, o artigo Qualidade de vida e atividade física de idosos centenários,
de Giovana Zarpellon Mazo, Aline Costa Machado, Artur Rodrigues Fortunato,
Lucas Gomes Alves, Raquel Ester Lima da Silva e Inês Amanda Streit analisou a
qualidade de vida e a atividade física de centenários residentes na mesorregião
Grande Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.
Desejamos a todos uma boa leitura.
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