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RESUMO 

Introdução: A doença renal crônica (DRC) compreende a perda permanente da 

função renal, em um período superior a três meses. A incidência da DRC cresce de 

acordo com a idade. Com tudo, observam-se várias alterações que ela desencadeia 

nos indivíduos portadores da doença, podendo levar a redução da qualidade de vida 

e do sono. Objetivo: Avaliar a qualidade de vida e do sono em pacientes que 

apresentam a doença renal. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional de 

caráter transversal, realizado em um centro de hemodiálise da cidade de Maceió/AL. 

A coleta dos dados foi realizada no segundo dia de diálise dos indivíduos, os quais 

também foram submetidos à coleta de dois questionários, KDQOL e Pittsburgh que 

avaliam a qualidade de vida e do sono, respectivamente. Resultados: Foram 

avaliados 51 indivíduos, com predominância do sexo masculino e média de idade de 

67,3 anos. Observou-se uma redução significativa na qualidade de vida e do sono 

dos portadores de DRC.  Conclusão: Os achados do presente estudo destacam a 

redução da qualidade de vida e do sono, bem como um comprometimento na saúde 
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física e mental, fazendo com que os portadores da DRC tenham uma diminuição da 

qualidade de vida geral. 

Palavras-chaves: Qualidade de vida; Sono; Insuficiência renal crônica. 

ABSTRACT  

Introduction: Chronic kidney disease (CKD) comprises the permanent loss of renal 

function in a period not exceeding three months. The incidence of CKD grows 

according to age. With everything, there are several amendments that it triggers in 

individuals with the disease, which may lead to reduced quality of life and sleep. 

Objective: To evaluate the quality of life and sleep in patients with kidney disease. 

Methods: This was a cross-sectional observational study of character, performed in 

a hemodialysis center in the city of Maceió-AL. The data collection was performed on 

the second day of dialysis of individuals, which were also submitted to the collection 

of two questionnaires, the KDQOL and Pittsburgh that evaluate the quality of life and 

sleep, respectively. Results: We evaluated 51 individuals, with a predominance of 

males and a mean age of 67.3 years. We observed a significant reduction in quality 

of life and sleep in patients with CKD. Conclusion: The findings of this study 

highlights the reduction of quality of life and sleep, as well as a commitmenton the 

physicaland mental health, causing the bearers of the CKD patients have a decrease 

in overall quality of life. 

Keywords: Quality of life; Sleep; Chronic renal failure. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os rins desempenham papel fundamental na manutenção da homeostase do 

corpo humano, excretam produtos de degradação, asseguraram a integridade dos 

ossos, além de auxiliar na manutenção da pressão arterial (PA), trabalhando de 

forma conjunta com diversos outros sistemas, em principal o sistema cardiovascular. 

Com tudo, a redução na eficiência da função renal compromete os demais órgãos e 

proporciona um pior prognóstico para os indivíduos (BASTOS et al., 2010; EATON & 

DOUGLAS, 2016). 
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A doença renal crônica (DRC) compreende a perda permanente da função 

renal, em um período superior a três meses. Sua prevalência e seu acometimento na 

população brasileira ainda são incertos, porém estima-se que três a seis milhões de 

indivíduos, tenham algum estágio de perda da função renal e cerca de 144 a cada 

1.000.000 habitantes, encontrem-se em estágio terminal (SESSO et al., 2014; 

MARINHO et al., 2017). A incidência da DRC cresce de acordo com a idade, 

acometendo aproximadamente 17% dos indivíduos com faixa etária superior a 60 

anos, com maior probabilidade de desenvolver a doença, fazendo com que seu 

número cresça significativamente a cada ano (MOURA et al., 2008; MEDEIROS et 

al., 2015). 

 

 Simultaneamente, com o aumento contínuo do número de pacientes em 

diálise, o ritmo de crescimento é lento. Segundo THOMÉ et al. (2019), a incidência e 

prevalência da DRC e de pacientes em diálise  no Brasil tem uma grande variação 

de acordo com a região e/ou estados. Conforme o Censo da Sociedade Brasileira de 

Nefrologia de 2013, boa parte dessa população (31%) apresentam DRC decorrente 

de diabetes mellitus, ocupando segundo lugar, logo após da Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS). Não obstante, tais pacientes vão sofrer com outras complicações 

decorrentes da patologia, como a anemia, acidose metabólica e aumento do 

metabolismo mineral. Tanto a DRC como o tratamento dialítico geram complicações 

e agravos em vários sistemas do corpo, acarretando em hipotensão, síndrome das 

pernas inquietas, náuseas, vômitos e cefaléia. Com tudo, observam-se várias 

alterações que elas desencadeiam nos indivíduos portadores da doença, podendo 

levar a uma condição de estresse, redução da funcionalidade e da qualidade de 

vida. Além disso, a condição crônica da doença e a hemodiálise levam ao 

isolamento social e um sentimento de viver e de morrer. (SILVA et al., 2011; COSTA 

et al., 2016, OLIVEIRA et al., 2016). 

 

Não obstante, a DRC e o tratamento hemodialítico têm impacto negativo na 

qualidade de vida, níveis de energia e vitalidade, reduzindo o funcionamento físico, 

profissional e a percepção da própria saúde. As alterações físicas e psíquicas que o 

paciente com insuficiência renal sofre são os principais responsáveis pelo 

comprometimento da qualidade de vida desses indivíduos. Sendo assim a relevância 

dos indicadores de QV é fundamental não só por ser um aspecto básico de saúde, 
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como também porque permite mostrar a relação existente entre a QV, a morbidade e 

a mortalidade. (TERRA et al., 2007; SILVA et al., 2011).  

 

A quantidade e qualidade do sono também vêm sendo estudadas por serem 

fatores essenciais na regulação da homeostase do corpo, podendo o excesso de 

sono está associado tanto a doenças cardiovasculares quanto a distúrbios 

metabólicos, como obesidade, diabetes e hipertensão, os quais são fatores de risco 

para a DRC, podendo ser um dos preditores que apesar de subjetivo, tem relevância 

consistente (KIM et al. 2017). A doença renal além de reduzir o desempenho físico e 

profissional, afeta a percepção de saúde, gerando um impacto negativado nas 

condições psicológicas e sociais do individuo, de forma a prejudicar sua qualidade 

de vida (DUARTE et al., 2003). 

 

O declínio da função renal e a hemodiálise levam a alterações no sono 

presentes em até 70% dos pacientes com DRC. As variações do nível hormonal 

antidiurético, queda noturna da pressão arterial sistólica e diastólica são os agentes 

causadores das mudanças relacionadas ao sono na função renal, levando muitas 

vezes esses indivíduos a desenvolverem distúrbio do sono e/ou a síndrome das 

pernas inquietas. Todavia, essas alterações impactam na estrutura familiar, convívio 

social e hábitos alimentares desses pacientes (GUIMARÃES et al, 2011; MIYAHIRA 

et al., 2016). 

 

O principal objetivo desse estudo foi avaliar a qualidade de vida e do sono em 

pacientes que apresentam a doença renal crônica e foram submetidos à 

hemodiálise. 

 

METODOLOGIA 

Tratou-se de um estudo prospectivo de caráter transversal, com amostra não 

probabilística por conveniência onde foram incluídos pacientes com idade ≥ 60 anos, 

com diagnóstico de doença renal crônica (DRC), submetidos a tratamento de 

hemodiálise em um período maior que três meses, em um centro de hemodiálise 

referencia na cidade de Maceió/Alagoas. Foram excluídos pacientes com confusão 

mental, hospitalização por mais de três meses e submetidos a tratamento de 
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hemodiálise por um período menor que três meses. Os critérios estão dispostos na 

figura 01. 

O inicio do estudo se deu após aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP), através do parecer de número: 2.743.694 onde os pacientes assinaram o 

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. As avaliações foram 

realizadas no segundo dia do ciclo semanal de hemodiálise dos indivíduos; 

composta inicialmente da coleta de dados pessoais (idade, sexo e raça) e clínicos, 

fatores de risco relatados pelos indivíduos, através de entrevista e questionários pré-

estabelecidos 

 

 

Figura01. Critérios de Inclusão e Exclusão da Amostra 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os indivíduos também foram submetidos à mensuração de dados 

antropométricos como peso e altura, cálculo de índice de massa corpórea (IMC). 

Nesta última variável, os dados foram utilizados para cálculo da massa muscular 

esquelética, segundo a equação de Lee et al. (2000), validada na população idosa 

brasileira. 

Com relação às variáveis analisadas, para o peso foi utilizada uma balança 

digital, com sensores de alta precisão, display de led de fácil visualização, e 

plataforma de vidro temperado de segurança com alta resistência:  Balança Digital 

Pessoal Glass 200, marca G-TECH (valores considerados em kg). Para medir a 

altura, utilizou-se uma fita métrica convencional, realizada com indivíduos em 

posição ortostática, posicionados em superfície estável, calcanhares e região 
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posterior da cabeça apoiados em uma parede plana (considerado valores em 

centímetros quadrados). E por fim, o Índice de Massa Corpórea (IMC) foi utilizado 

para avaliação do estado nutricional, e risco de mortalidade dos indivíduos, além de 

fornecer informações sobre a distribuição de gordura corporal. Consideram-se 

valores de IMC normal (IMC: 18,5 a 24,9kg/m²), para a categoria de sobrepeso (IMC: 

25,0 a 29,9kg/m²), ou obesidade (IMC > 30 kg/m²) (REZENDE et al. 2010). 

 

Questionário de qualidade de vida em pacientes renais crônicos - Kidney 

Disease and Quality-of-Life Short-Form - (KDQOL-SFTM) 

 

O Kidney Disease and Quality-of-Life Short-Form (KDQOL-SFTM) é um 

questionário validado por Duarte et al 2003, com alta confiabilidade, específico para 

avaliação de qualidade de vida de pacientes portadores de doença renal crônica, 

aplicável àqueles que realizam algum tipo de programa dialítico. O mesmo contêm 

dimensões importantes para a avaliação da QVRS. O mesmo é composto por 80 

itens, que incluem Item Short Form Health Survey (SF-36), constituído de 36 itens 

que avaliam a saúde geral do indivíduo, distribuídos em oito domínios sobre a saúde 

física e mental, e mais 43 itens, distribuídos em 11 domínios, sobre a DRC em 

indivíduos em tratamento hemodialítico. O KDQOL-SFTM é autoaplicável e o escore 

final varia de 0 a 100, sendo que valores próximos ao 0 correspondem a uma QVRS 

menos favorável e os valores próximos a 100 a uma melhor QVRS (DUARTE et 

al.2003). 

 

Questionário Índice de Qualidade do Sono de Pittsburg 

 

O índice de qualidade de sono de Pittsburgh, validado no Brasil por Bertolzai 

el al. (2011), apresenta dezenove questões auto-administradas. As questões são 

categorizadas em sete componentes, graduadas de zero (nenhuma dificuldade) a 

três (dificuldade grave). A soma dos valores atribuídos aos componentes que varia 

de zero (0) a vinte (21), tendo o escore total do questionário evidenciando que, 

quanto maior o número, o indivíduo apresenta uma piora na qualidade do sono. Um 

escore de 0 a 4 apresentam uma boa qualidade do sono, de 5 – 10 qualidades do 

sono ruim e acima de 10 distúrbios do sono.  
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Para calcular os valores finais do questionário, teve como base os escores do 

PSQI, sendo o componente 1 baseado na questão 6, onde qualifica a qualidade do 

sono, que tem como respostas: (0) muito boa, (1) boa, (2) ruim e (3) muito ruim. O 

componente 2 tem como análise a latência do sono, onde o escore é obtido através 

das questões 2 e 5A, tendo como respostas: nenhuma no último mês, menos de 

uma vez por semana, uma ou duas vezes por semana e três ou mais vezes por 

semana, o escore final desse componente é a soma das duas questões. 

No componente 3 avalia a questão 4, referente a duração do sono, a mesma 

tem como respostas: (0) > 7 horas, (1) entre 6 e 7 horas, (2) entre 5 e 6 horas e (3) < 

5 horas. Em seguida o componente 4, avalia a quantidade de horas dormidas do 

paciente, referentes as questões 1, 3 e 4; o resultado obtido é em porcentagem e 

tem como pontuação 0 > 85%, pontuação 1 entre 75-84%, pontuação 2 entre 65-

74% e pontuação 3 < 65%. 

Logo após o componente 5, avalia as questões dos distúrbios do sono, 

iniciando na questão 5B até a questão 5J, no final do componente deverá ter a 

somatória das questões, sendo que quanto maior o resultado, mais distúrbios foram 

apresentados.  

No componente 6, analisa a questão 7 do questionário, onde a mesma avalia 

a frequência do uso de medicamentos para dormir durante o último mês. A questão 

tem como respostas: (0) nenhuma no último mês, (1) menos de uma vez por 

semana, (2) uma ou duas vezes por semana e (3) três ou mais vezes por semana. 

Para finalizar, o componente 7 analisa as questões 8 e 9, referente ao entusiasmo e 

à sonolência, a soma do escore das duas questões, equivale ao valor do escore do 

componente. 

 

Análise Estatística 

 

Os dados foram tabulados em uma planilha do Microsoft Excel® e exportados 

para pacote estatístico SPSS v20.0 (IBM Inc., Chicago, IL). As variáveis contínuas 

estão apresentadas como média e desvio-padrão, enquanto que as categóricas 

estão como frequências relativas.  
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RESULTADOS 

 

O presente estudo foi composto por uma amostra de 51 pacientes, com média 

de idade 67,3 anos com desvio padrão de 4,7 anos, e tempo médio (em meses) de 

diálise de 23,39. O sexo masculino teve predominância, a raça branca, eutrofia e 

tempo de HD que estão descritos na Tabela 01. 

Tabela 01. Caracterização da amostra (n = 51) 

Variáveis Pacientes  

(n = 51) 

Média (DP) 

Idade  67,3 (4,7) 

Sexo   

Masculino 76,60%  

Feminino 23,40%  

Raça   

Brancos 59,85%  

Negros 37,10%  

Asiáticos              3,05%  

Altura (cm)  160,48 (10,21) 

IMC  23,57(2,99) 

Eutrofia 47,05%  

Baixo Peso 33,35%  

Sobrepeso 19,6%  

Tempo de HD em meses  23,39 (19,4) 

DP: Desvio padrão; KG: Quilogramas; CM: centímetros; IMC: Índice de massa 

Corpórea; HD: Hemodiálise. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) apresentou-se como o fator de risco 

com maior predominância na população avaliada, seguida da Diabetes Mellitus 

(DM), dislipidemia, tabagismo e etilismo conforme demonstrado na Tabela 02. 
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Tabela 02. Principais fatores de risco dos pacientes avaliados: 

Fatores de risco Quantidade (%) 

Hipertensão 68,6% 

Diabetes 39,2% 

Dislipidemia 11,8% 

Tabagismo 17,6% 

Etilismo 25,5% 

Fonte: Dados da pesquisa 

Na tabela 03, estão descritos escores médios de qualidade de vida 

relacionada à saúde. Verifica-se que as dimensões que obtiveram os menores 

escores foram: “Situação de Trabalho”, “Limitações das Funções Físicas” e 

“Sobrecarga da doença renal”. Em contrapartida, obtiveram as maiores pontuações 

as dimensões, “Suporte Social, ‘’Estimulo por parte da equipe de diálise’’ e “Função 

Cognitiva’. 

 

Tabela 03. Estatísticas descritivas - KDQOL-SF 

ESCALA (nº de itens em escala) Média (DP)  

Lista de sintomas / 

Problemas (12) 

 71,94 (20,71)  

Efeitos da doença 

renal (8) 

 68,63 (18,43)  

Sobrecarga da 

doença renal (4) 

 39,09 (30,02)  

Situação no 

trabalho (2) 

 28,43 (28,73)  

Função cognitiva 

(3) 

 80,92 (22,15)  

Qualidade da  84,18 (21,37)  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002014000300230#t03
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interação social (3) 

Função sexual (2)  65,10 (36,30)  

Sono (4)  67,84 (36,30)  

Suporte social (2)  85,95 (24,58)  

 

Estimulo por parte 

da equipe de 

diálise (2) 

 84,80 (17,73)  

Saúde global (1)  64,90 (25,17)  

Satisfação do 

paciente (1) 

 68,63 (19,62)  

Funcionamento 

físico (10) 

 49,22 (27,47)  

Limitações de 

função física (4) 

 32,84 (34,46)  

Dor (2)  61,27 (32,41)  

Saúde geral (5)  55,78 (23,31)  

Bem-estar 

emocional (5) 

 68,39 (26,12)  

Limitações de 

papel emocional 

(3) 

 45,10 (38,77)  

Função social (2)  69,12 (29,72)  

Energia / fadiga 

(4) 

 60,10 (29,72)  

CSF SF-12   36,66 (9,72)  

CSM SF-12  47,84 (11,50)  

CSF: Componente de Saúde Física; CSM; Componente de Saúde Mental. 

KDQOL-SF™ Version 1.3 Scoring Progra (v 2.0) Copyright© UCLA Division of 

General Internal Medicine and Health Services Research, 2000. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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De acordo com as variáveis analisadas no questionário de Pittsburg, a 

qualidade subjetiva do sono apresentou-se boa em mais da metade da população 

estudada, visto que, apenas 7,8% apresentaram uma qualidade muito boa. Já em 

relação à latência do sono, 35,3% da população analisada relatou ruim e 29,4% 

afirmaram que tinham uma latência muito boa. No entanto, a duração do sono 

apresentou-se boa enquanto uma pequena parte informou uma qualidade ruim.  

Ambas as variáveis, eficiência habitual do sono e distúrbios do sono 

apresentavam-se muito ruim e ruim. Posteriormente, pacientes que utilizam 

medicamentos para dormir relatam que a qualidade do sono dos mesmos é muito 

boa. Enquanto a disfunção durante o dia apresentou-se muito boa na população 

estudada. 

 

Tabela 04. Resultados dos sete (7) componentes do (PSQI) 

 

 (%) 

Qualidade Subjetiva do Sono Muito boa  7,8% 

Boa  58,8% 

Ruim  19,6% 

Muito Ruim  13,7% 

Latência do sono Muito boa  29,4% 

Boa  7,8% 

Ruim  27,5% 

Muito Ruim  35,3% 

Duração do sono Muito boa  43,1% 

Boa  25,5% 

Ruim  9,8% 

Muito Ruim  21,6% 

Eficiência Habitual do sono Muito boa  17,6% 

Boa  11,8% 

Ruim  9,8% 



 

12 

 

Muito Ruim  60,8% 

Distúrbios do sono Boa  37,3% 

Ruim  56,9% 

Muito Ruim  5,9% 

Uso de medicação para dormir Muito boa  76,5% 

Boa  2,0% 

Ruim  2,0% 

Muito Ruim  19,6% 

Disfunção durante o dia Muito boa  51,0% 

Boa  23,5% 

Ruim  15,7% 

Muito Ruim  9,8% 

Fonte: Dados da pesquisa 

Já com relação à classificação da qualidade do sono em porcentagem de 

forma geral, o estudo mostrou que 43,1% dos indivíduos avaliados apresentam uma 

qualidade e distúrbio do sono ruim, enquanto apenas 13,7%, dos indivíduos 

apresentaram uma boa qualidade do sono. 

Tabela 05. Resultado Geral do (PSQI) 

Qualidade do sono 

Boa (%) Ruim (%) 

Distúrbio 

do sono 

(%) 

13,7 %    43,1%   43,1%  

Fonte: Dados da pesquisa 
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DISCUSSÃO 

O processo de envelhecimento está relacionado a alterações fisiológicas e 

estruturais do organismo, porém se associado a fatores como inatividade física, 

desnutrição e doenças crônicas, provoca uma série de alterações que impactam no 

desempenho funcional e no aumento do risco de mortalidade (MARTINEZ; 

CAMELIER, 2014). 

Uma alta taxa dos fatores de risco associados foi encontrada na população 

estudada, com predominância de HAS e DM, corroborando assim com o inquérito de 

THOMÉ et al, 2019, que aponta essas comorbidades como causas primárias da 

DRC terminal. De acordo com Marinho et al. (2017), o avançado processo de 

industrialização acompanha o aumento de comorbidades, sendo estes, agravantes e 

predisponentes da DRC, que apesar das estimativas incertas no território brasileiro, 

dados demonstram cerca de 100 mil indivíduos em terapia dialítica contínua, 

demonstrado em nosso estudo um tempo médio de diálise de 23,39 meses, 

correspondendo há aproximadamente dois anos (SESSO et al., 2014). 

No presente estudo, a prevalência da população analisada foi 

predominantemente do sexo masculino, diferente do estudo de Guimarães et al. 

(2011), em que a predominância dos indivíduos estudados foi do sexo feminino. 

Pode-se observar que 80% dos pacientes, de acordo com o PSQI-BR, 

apresentavam qualidade do sono ruim ou distúrbio do sono e apenas 20% 

apresentaram uma boa qualidade de sono. Não obstante, este estudo analisou que 

86,2% do pacientes apresentavam ruim qualidade do sono ou distúrbio do sono e 

apenas 13,2% apresentaram uma boa qualidade do sono. 

Em análise dos dados do KDQOL-SF observou-se que as dimensões que 

obtiveram os menores escores foram: situação de trabalho, limitações das funções 

físicas e sobrecarga da doença renal. Em contrapartida, obtiveram as maiores 

pontuações as dimensões suporte social, estímulo por parte da equipe de diálise e 

função cognitiva. Diante desses dados, o estudo de Candia et al. (2015), coloca em 

evidência os piores escores avaliados foram a saúde geral, função sexual, 

funcionamento físico, função emocional, efeitos da doença renal energia e fadiga, 
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sono, dor e função social. Ambos os estudos corroboram em seus achados 

apresentando uma diminuição dos escores que estão relacionados à diminuição do 

funcionamento físico (DUARTE et al., 2003). 

Outros estudos abordaram sobre a qualidade de vida, afirmando que o apoio 

da equipe multidisciplinar l é essencial para o paciente renal crônico e para que sua 

família consiga entender um pouco da patologia fazendo assim com que ocorra uma 

melhor convivência e aceitação do próprio tratamento (LIMA et al., 2009). 

Relacionando assim um dos maiores escores encontrados no presente estudo ao 

domínio estímulo por parte da equipe de diálise. 

Com relação à qualidade subjetiva do sono, a maior parte dos indivíduos 

apresentou uma boa qualidade (58,8%), dado esse quando comparado ao estudo de 

Miyahira et al. (2016) e Parvan et al. (2013), observa-se que 73,9% e 70-80% dos 

indivíduos apresentam uma má qualidade, respectivamente. Convergindo assim do 

presente estudo, visto que esses pacientes sofrem com diversas alterações devido à 

patologia em questão e as limitações impostas por ela que os mesmos 

apresentaram. No que concerne ao domínio duração do sono, o presente estudo 

quando comparado com o de Miyahira et al. (2016), mostrou valores aproximados 

com classificação muito boa 43,1% e 41,2%, respectivamente. 

CONCLUSÃO 

A doença renal crônica provoca um processo inflamatório e alterações 

miocelulares significativas, além de que sua evolução provoca alterações em 

diversos sistemas do organismo. 

A doença interfere de forma direta em diversos campos da vida do individuo, 

os achados do presente estudo destacam a redução da qualidade de vida e do sono, 

bem como um comprometimento na saúde física e mental, fazendo com que os 

portadores da DRC tenham uma diminuição da qualidade de vida geral. 
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ANEXO I 

QUESTIONÁRIO SOBRE QUALIDADE DE VIDA EM RENAIS CRÔNICOS-KDQOL 

 

 

Versão Conciliada por Priscila Silveira Duarte e colaboradores. 

 

Sua Saúde 

– e – 

Bem-Estar 
 

 

Doença Renal e Qualidade de Vida (KDQOL-SF™ 1.3) 

Esta é uma pesquisa de opinião sobre sua saúde. Estas 

informações ajudarão você a avaliar como você se sente e a sua 

capacidade de realizar suas atividades normais. 
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Obrigado por completar estas questões! 

 

ESTUDO DA 

QUALIDADE DE 

VIDA PARA 

PACIENTES EM 

DIÁLISE 

 

 

Qual é o objetivo deste estudo? 

Este estudo está sendo realizado por médicos e seus pacientes em diferentes 

países.  O objetivo é avaliar a qualidade de vida em pacientes com doença renal. 

 

O que queremos que você faça? 

Para este estudo, nós queremos que você responda questões sobre sua saúde, sobre 

como se sente e sobre a sua história. 

 

E o sigilo em relação às informações? 

Você não precisa identificar-se neste estudo. Suas respostas serão vistas em 

conjunto com as respostas de outros pacientes. Qualquer informação que permita 

sua identificação será vista como um dado estritamente confidencial. Além disso, 

as informações obtidas serão utilizadas apenas para este estudo e não serão 

liberadas para qualquer outro propósito sem o seu consentimento.   

 

De que forma minha participação neste estudo pode me beneficiar? 

As informações que você fornecer vão nos dizer como você se sente em relação 

ao seu tratamento e permitirão uma maior compreensão sobre os efeitos do 

tratamento na saúde dos pacientes. Estas informações ajudarão a avaliar o 

tratamento fornecido.   

 

Eu preciso participar? 

Você não é obrigado a responder o questionário e pode recusar-se a fornecer a 

resposta a qualquer uma das perguntas. Sua decisão em participar (ou não) deste 

estudo não afetará o tratamento fornecido a você. 

 

Sua Saúde 
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Esta pesquisa inclui uma ampla variedade de questões sobre sua saúde e sua vida. Nós 

estamos interessados em saber como você se sente sobre cada uma destas questões. 

 

 

 1. Em geral, você diria que sua saúde é: [Marque um  na caixa que descreve da 

melhor forma a sua resposta.] 

Excelente Muito Boa Boa Regular Ruim 

     

 1  2  3  4  5 

 

 2. Comparada há um ano atrás, como você avaliaria sua saúde em geral agora? 

Muito melhor 

agora do que 

há um ano 

atrás 

Um pouco 

melhor agora 

do que há um 

ano atrás 

Aproxima-

damente igual 

há um ano 

atrás 

Um pouco 

pior agora do 

que há um 

ano atrás 

Muito pior 

agora do que 

há um ano 

atrás 

     

 1  2  3  4  5 
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 3. Os itens seguintes são sobre atividades que você pode realizar durante um dia 

normal.  Seu estado de saúde atual o dificulta a realizar estas atividades?  Se sim, 

quanto?[Marque um em cada linha.] 

 
Sim, 

dificulta

muito 

Sim, 

dificulta 

um pouco 

Não, não 

dificulta 

nada 

 a Atividades que requerem muito esforço, como 

corrida, levantar objetos pesados, participar de 

esportes que requerem muito esforço .................................  

    

 

 

  1 ...........  2 ...........  3 

 b  Atividades moderadas, tais como mover uma mesa, 

varrer o chão, jogar boliche, ou caminhar mais de 

uma hora .............................................................................  

 

 

  1 ...........  2 ...........  3 

 c Levantar ou carregar compras de 

supermercado............................................... 

  1 ...........  2 ...........  3 

 d Subir vários lances de escada    1 ...........  2 ...........  3 

 e Subir um lance de escada  .....    1 ...........  2 ...........  3 

 f Inclinar-se, ajoelhar-se, ou curvar-se .................................    1 ...........  2 ...........  3 

 g Caminhar mais do que um quilômetro ...............................    1 ...........  2 ...........  3 

 h Caminhar vários quarteirões ..............................................    1 ...........  2 ...........  3 

 i Caminhar um quarteirão.....................................................    1 ...........  2 ...........  3 

 j Tomar banho ou vestir-se  ..... ..............................   1 ...........  2 ...........  3 
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 4. Durante as 4 últimas semanas, você tem tido algum dos problemas seguintes com 

seu trabalho ou outras atividades habituais, devido  a sua saúde física?  

 Sim Não 

   

 a Você reduziu a quantidade de tempo que passa 

trabalhando ou em outras atividades ........................................  

 

  1 ...........  2 

 b Fez menos coisas do que gostaria ............................................    1 ...........  2 

 c Sentiu dificuldade no tipo de trabalho que realiza ou 

outras atividades  ......................................................................  

 

  1 ...........  2 

 d Teve dificuldade para trabalhar ou para realizar outras 

atividades (p.ex, precisou fazer mais esforço) .........................  

 

  1 ...........  2 

 

 

 5. Durante as 4 últimas semanas, você tem tido algum dos problemas abaixo com seu 

trabalho ou outras atividades de vida diária devido a alguns problemas 

emocionais (tais como sentir-se deprimido ou ansioso)? 

 Sim Não 

   

 a Reduziu a quantidade de tempo que passa  trabalhando ou 

em outras atividades .................................................................  

 

  1 ...........  2 

 b Fez menos coisas do que gostaria ............................................    1 ...........  2 

 c Trabalhou ou realizou outras atividades com menos 

atenção do que de costume. ......................................................  

 

  1 ...........  2 

 

6.Durante as 4 últimas semanas, até que ponto os problemas com sua saúde física ou 

emocional interferiram com atividades sociais normais com família, amigos, 

vizinhos, ou grupos? 

Nada Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

     

 1  2  3  4  5 

 

 7. Quanta dor no corpo você sentiu durante as 4 últimas semanas? 

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Intensa Muito Intensa 
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 1  2  3  4  5  6 

 

 

 8. Durante as 4 últimas semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho habitual 

(incluindo o trabalho fora de casa e o trabalho em casa)? 

Nada Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

     

 1  2  3  4  5 
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9.Estas questões são sobre como você se sente e como as coisas tem acontecido com você 

durante as 4 últimas semanas.  Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais 

se aproxime da forma como você tem se sentido . 

  Durante as 4 últimas semanas, quanto tempo... 

 Todo o 

tempo 

 A maior 

parte do 

tempo 

Uma boa 

parte do 

tempo 

Alguma 

parte do  

tempo 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo 

Nenhum 

momento 

       

 a Você se sentiu 

cheio de vida?..........................  

 

  1 .........  2 .........  3 .........  4 .........  5 .........  6 

 b Você se sentiu uma 

pessoa muito 

nervosa? ..................................  

 

  1 .........  2 .........  3 .........  4 .........  5 .........  6 

 c Você se sentiu tão 

"para baixo" que 

nada conseguia 

animá-lo? .................................  

 

 

  1 .........  2 .........  3 .........  4 .........  5 .........  6 

 d Você se sentiu 

calmo e tranqüilo? ...................  

 

  1 .........  2 .........  3 .........  4 .........  5 .........  6 

 e Você teve muita 

energia? ...................................  

 

  1 .........  2 .........  3 .........  4 .........  5 .........  6 

 f Você se sentiu 

desanimado e 

deprimido?  ............................. 1 ....................................  2  3  4  5  6  1  2  3  4  5  6  

 

  1 .........  2 .........  3 .........  4 .........  5 .........  6 

 g Você se sentiu 

esgotado (muito 

cansado)? .................................  

 

  1 .........  2 .........  3 .........  4 .........  5 .........  6 

 H Você se sentiu uma 

pessoa feliz? ............................  

  1 .........  2 .........  3 .........  4 .........  5 .........  6 

 i Você se sentiu 

cansado? ..................................  

  1 .........  2 .........  3 .........  4 .........  5 .........  6 

 

 10. Durante as 4 últimas semanas, por quanto tempo os problemas de sua saúde física 

ou emocional interferiram com suas atividades sociais (como visitar seus amigos, 

parentes, etc.)? 

Todo o tempo A maior parte 

do tempo 

Alguma parte 

do tempo 

Uma pequena 

parte do 

Nenhum 

momento 
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tempo 

     

 1  2  3  4  5 

 11. Por favor, escolha a resposta que melhor descreve até que ponto cada uma das 

seguintes declarações é verdadeira ou falsa para você. 

 Sem dúvida 

verdadeiro 

Geralmente

verdade 

Não 

sei 

Geralmente

Falso 

Sem 

dúvida, 

falso 

 a Parece que eu     

fico doente com 

mais facilidade do 

que outras pessoas ..............  

      

 

 

 

  1 ..............  2 .............  3 ..............  4 .............  5 

 b Eu me sinto tão 

saudável quanto 

qualquer pessoa 

queconheço.........................  

 

 

  1 ..............  2 .............  3 ..............  4 .............  5 

 c Acredito que minha 

saúde vai piorar ..................  

 

  1 ..............  2 .............  3 ..............  4 .............  5 

 d Minha saúde está 

excelente.............................  

 

  1 ..............  2 .............  3 ..............  4 .............  5 
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SuaDoença Renal 

 

 12. Até que ponto cada uma das seguintes declarações é verdadeira ou falsa para 

você? 

 Sem dúvida 

Verdadeiro 

Geralmente 

Verdade 

Não sei Geralmente 

falso 

Sem 

dúvida 

Falso 

 a Minha doença renal 

interfere demais 

com a minha vida ...............  

      

 

 

  1 .............  2 ..............  3 .............  4 ..............  5 

 b Muito do meu 

tempo é gasto com 

minha doença renal ............  

 

 

 

  1 .............  2 ..............  3 .............  4 ..............  5 

 c Eu me sinto 

decepcionado ao 

lidar com minha 

doença renal .......................  

 

 

  1 .............  2 ..............  3 .............  4 ..............  5 

 d Eu me sinto        um 

peso para minha 

família ................................  

 

  1 .............  2 ..............  3 .............  4 ..............  5 
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 13. Estas questões são sobre como você se sente e como tem sido sua vida nas4 últimas 

semanas. Para cada questão, por favor assinale a resposta que mais se aproxima 

de como você tem se sentido.  

  Quanto tempo durante as 4 últimas semanas… 

 Nenhum 

momento 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo 

Alguma 

parte do 

tempo 

Uma 

boa 

parte 

do 

tempo 

A maior 

parte do 

tempo 

Todo o 

tempo 

 a Você se isolou ( se 

afastou) das pessoas ao 

seu redor? .................................  

       

 

  1 .........  2 .........  3 .........  4 .........  5 .........  6 

 b Você demorou para 

reagir às coisas que 

foram ditas ou 

aconteceram? ............................  

 

 

  1 .........  2 .........  3 .........  4 .........  5 .........  6 

 c Você se irritou com as 

pessoas próximas? ....................  

 

  1 .........  2 .........  3 .........  4 .........  5 .........  6 

 d Você teve dificuldade 

para concentrar-se ou 

pensar? .....................................  

 

 

  1 .........  2 .........  3 .........  4 .........  5 .........  6 

 e Você se relacionou 

bem com as outras  

pessoas?. ...................................  

 

  1 .........  2 .........  3 .........  4 .........  5 .........  6 

 f Você se sentiu 

confuso? ...................................  

 

  1 .........  2 .........  3 .........  4 .........  5 .........  6 
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14. Durante as 4 últimas semanas, quanto você se incomodou com cada um dos seguintes 

problemas? 

 

 Não me 

incomodei 

de forma 

alguma 

Fiquei um 

pouco 

incomoda-

do 

Incomodei-

me de 

forma 

moderada 

Muitoincom

oda-do 

Extrema-

menteincom

oda-do 

      

 aDores 

musculares?  

 

  1 ................  2 ..............  3 ...............  4 ..............  5 

 bDor no peito? ............................    1 ................  2 ..............  3 ...............  4 ..............  5 

 cCãibras? ....................................    1 ................  2 ..............  3 ...............  4 ..............  5 

 dCoceiranapele?   1 ................  2 ..............  3 ...............  4 ..............  5 

 ePele seca? ..................................    1 ................  2 ..............  3 ...............  4 ..............  5 

 fFalta de ar? ................................    1 ................  2 ..............  3 ...............  4 ..............  5 

 gFraquezaoutontura? ..................    1 ................  2 ..............  3 ...............  4 ..............  5 

 hFalta de apetite? ........................    1 ................  2 ..............  3 ...............  4 ..............  5 

 iEsgotamento 

(muitocansaço)? ..........................  

  

 1  2 ...............  3 ..............  4 ...............  5 

 jDormência nas mãos ou 

pés (formigamento)? .................  

  1 ................  2 ..............  3 ...............  4 ..............  5 

 kVontade de vomitar ou 

indisposição estomacal? .............  

 

  1 ................  2 ..............  3 ...............  4 ..............  5 

 l(Somente paciente em hemodiálise) 

 Problemas com sua via de         

acesso (fístula ou cateter)? ..........  

 

  1 ................  2 ..............  3 ...............  4 ..............  5 

 m(Somente paciente em diálise peritoneal) 

 Problemas com seucatéter? .........   

  1 ................  2 ..............  3 ...............  4 ..............  5 

Efeitos da Doença Renal em Sua Vida Diária 
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 15. Algumas pessoas ficam incomodadas com os efeitos da doença renal em suas vidas 

diárias, enquanto outras não. Até que ponto a doença renal lhe incomoda em cada 

uma das seguintes áreas? 

 Nãoincomoda 

nada 

Incomoda 

um pouco 

Incomoda de 

forma 

moderada 

Incomodamu

ito 

Incomoda 

Extrema-

mente 

 

 
     

 a Diminuição de 

líqüido?..............................  

  1 ...............  2 .............  3 ...............  4 ..............  5 

 b

 ........................................... Diminuiçãoalimentar?  

 

  1 ...............  2 .............  3 ...............  4 ..............  5 

 c Sua capacidade de 

trabalhar em casa? .............  

 

 

  1 ...............  2 .............  3 ...............  4 ..............  5 

 d Sua capacidade 

deviajar? ............................  

 

  1 ...............  2 .............  3 ...............  4 ..............  5 

 e Depender dos 

médicos e outros 

profissionais da 

saúde? ................................  

 

 

 

  1 ...............  2 .............  3 ...............  4 ..............  5 

 f Estresse ou 

preocupações 

causadas peladoença 

renal? .................................  

 

 

 1  2 ...............  3 .............  4 ...............  5 

 

 g Suavida sexual? .................    1 ...............  2 .............  3 ...............  4 ..............  5 

 h

 ........................................... Suaaparênciapessoal?  

 

  1 ...............  2 .............  3 ...............  4 ..............  5 
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As próximas três questões são pessoais e estão relacionadas à sua atividade sexual, mas 

suas respostas são importantes para o entendimento do impacto da doença renal na vida 

das pessoas. 

 

16. Você teve alguma atividade sexual nas 4 últimas semanas? 

      (Circule Um Número) 

Não  ............................................................. 1  

Sim  ............................................................. 2 

 

  Nas últimas 4 semanas você teve problema em: 

 Nenhumprob

lema 

Poucoproble

ma 

Um 

problema 

Muitoproble

ma 

Problemaeno

rme 

      
 

 a Tersatisfação sexual? .........   

  1 ...............  2 ..............  3 ..............  4 ..............  5 

 b Ficar sexualmente 

excitado (a)? .......................  

 

  1 ...............  2 ..............  3 ..............  4 ..............  5 

 

 

17. Para a questão seguinte, por favor avalie seu sono, usando uma escala variando de 0, 

(representando “muito ruim”) à 10, (representando “muito bom”) 

 

Se você acha que seu sono está meio termo entre “muito ruim” e “muito bom,” 

por favor marque um X abaixo do número 5. Se vocêacha que seu sono está em 

um nível melhor do que 5, marque um X abaixo do 6.  Se você acha que seu sono 

está pior do que 5, marque um X abaixo do 4 (e assim por diante).  

 

  Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria seu sono em geral? [Marque um X 

abaixodonúmero.] 

 

Muitoruim    Muitobom 

     

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             
           

             

Se respondeu não, por favor pule 

para a Questão 17 
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 18. Com que freqüência, durante as 4 últimas semanas você... 

 Nenhumm

omento 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo  

Alguma 

parte do 

tempo 

Uma 

boa 

parte 

do 

tempo 

 A 

maior 

parte do 

tempo 

Todo o 

tempo 

 a Acordou durante a 

noite e teve  

dificuldade para voltar a 

dormir? .....................................  

       

 

 

  1 .........  2 .........  3 .........  4 ........  5 ..........  6 

 b Dormiu pelo tempo 

necessário? ...............................  

 

  1 .........  2 .........  3 .........  4 ........  5 ..........  6 

 c Teve dificuldade para 

ficar acordado durante 

o dia? ........................................  

 

  1 .........  2 .........  3 .........  4 ........  5 ..........  6 

 

 

 

 19. Em relação à sua família e amigos, até que ponto você está satisfeito com... 

 Muitoinsatisf

eito 

Um 

poucoinsatisf

eito 

Um 

poucosatisfeit

o 

Muitosatisfeit

o 

 a A quantidade de tempo 

que você  passa com sua 

família e amigos? ........................  

     

 

 

  1 ..................  2 ..................  3 ..................  4 

 b O apoio que você recebe 

de sua família e amigos? .............  

 

 

  1 ..................  2 ..................  3 ..................  4 

20.Durante as 4 últimas semanas, você recebeu dinheiro para trabalhar? 

Sim            Não No 

  

 1            2  2 

 

 21. Sua saúde o impossibilitou de ter um trabalho pago?  

Sim              Não No 

  

 1                                   2  2 
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 22. No geral, como você avaliaria sua saúde? 

A pior possível 

(tão ruim ou pior do 

que estar morto)  

 Meio termo entre pior e  

melhor 

 A melhor 

possível 

     

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             
           

             

 

 

 

 

Satisfação Com O Tratamento 

 

 

 23. Pense a respeito dos cuidados que você recebe na diálise. Em termos de satisfação, 

como você classificaria a amizadee o interese deles demonstrado em você como 

pessoa? 

Muitorui

m 

Ruim Regular Bom Muitobom Excelen-te O melhor 

       

 1  2  3  4  5  6  7 

 

 

 24. Quanto cada uma das afirmações a seguir é verdadeira ou falsa? 

 Semdúvida

verda- 

deiro 

Geralmente

verdade 

Nãosei Geralmente

falso 

Semdúvida

falso 

 a O pessoal da diálise 

me encorajou a ser o 

mais independente  

possível...............................  

      

 

 

 

 

  1 ..............  2 ..............  3 ..............  4 ................  5 

 b O pessoal da diálise 

ajudou-me a lidar 

com minha doença 

renal ....................................  

 

 

  1 ..............  2 ..............  3 ..............  4 ................  5 

 

Obrigado por você completar estas questões! 
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ANEXO II 

QUESTIONÁRIO SOBRE QUALIDADE DO SONO EM RENAIS CRÔNICOS-

PITTSBURG 
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ANEXO III 

NORMAS DE SUBMISSÃO 

A apreciação de diferentes modalidades de texto com vistas à publicação nos Cadernos de 

Graduação fica condicionada aos seguintes critérios: 

a) autorização documentada do professor orientador para que o aluno-autor possa submeter o 

trabalho à apreciação do Conselheiro Editorial do Caderno de Graduação; 

b) assinatura do termo de responsabilidade pelos alunos, sobre a autenticidade do trabalho 

submetido a parecer com vistas à publicação; 

c) enquadramento do trabalho que será submetido à publicação em relação às normas que 

seguem abaixo. 

  

Os trabalhos devem ser redigidos em português e corresponder a uma das seguintes categorias 

e volume de texto. 
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Modalidades de texto Nº de palavras 

Artigos: tornam pública parte de um trabalho de 

pesquisa, produzida segundo referencial teórico e 

metodologia científica. 

De três mil a sete mil 

palavras 

Comunicações temáticas: textos relativos a 

comunicações em eventos temáticos 
Até duas mil palavras 

Revisão de literatura: revisão retrospectiva de 

literatura já publicada 
Até cinco mil palavras 

Resenhas: apresentação e análise crítica de obras 

publicadas 
Até mil palavras 

Documentos históricos: resgate, recuperação, 

reprodução e edição crítica de textos de valor 

histórico. 

Até cinco mil palavras 

Relatos de pesquisa: relato parcial ou total de 

pesquisa 
Até quatro mil palavras 

Conferências, debates e entrevistas 
De três mil a cinco mil 

palavras 

  

 

O texto proposto deverá ser enviado pelo(s) autor (es) para o 

endereço: http://periodicos.set.edu.br; com a finalidade de apreciação do Conselheiro 

Editorial do Caderno de Graduação. Após s avaliação, o Conselheiro Editorial emitirá parecer 

técnico Registro de Aceite de Trabalho Científico) pontuando por escrito as alterações 

necessárias (se houver), definindo prazo para que estas sejam realizadas (se for o caso). O 

atendimento integral ao que é descrito no parecer técnico é condição para submissão à nova 

apreciação do trabalho, respeitando as datas informadas pelo Conselheiro Editorial. 

  

OBS.: Informamos que não aceitaremos artigos de outras instituições e nem artigos onde não 

configure entre os autores professores e alunos do Centro Universitário Tiradentes. 

   

https://periodicos.set.edu.br/index.php/cadernohumanas/about/submissions#onlineSubmissions
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NORMAS PARA FORMATAÇÃO DO TRABALHO 

  

O trabalho deverá ser digitado exclusivamente em fonte Arial, tamanho 12, em espaçamento 

1,5 entrelinhas, em parágrafo justificado, inclusive quando se tratar de elementos não textuais 

(ilustrações, quadros e tabelas), na digitação de legenda e na indicação de fontes referenciais. 

A marca de parágrafo deverá contemplar apenas com um espaço vertical de <enter> entre os 

parágrafos, sem nenhum espaço horizontal entre a margem esquerda e a primeira palavra do 

parágrafo. 

  

Exemplo: 

Maslow defende as primeiras necessidades como as fisiológicas e as de segurança (GADE, 

1998). Após a realização das mesmas, surgem as necessidades de afeto e as de status e, assim 

que satisfeitas, o indivíduo chegaria ao seu último nível, o da autorrealização. Segundo Gade 

(1998), as necessidades fisiológicas são as básicas para sobrevivência, como alimentação, 

água, sono, entre outras, e é a partir delas que o indivíduo passa a se preocupar com o nível 

seguinte. [...] 

  

Os elementos não textuais (ilustrações, quadros e tabelas) e quaisquer outros elementos não 

textuais terão sua reprodutibilidade garantida na publicação após avaliação e orientação do 

núcleo técnico de edição. Além disso, imagens (fotografia, infográficos, imagem eletrônica a 

partir de escaneamento, fotografias de amostras microscópicas) deverão/poderão ser 

apresentadas em cor; ressalta-se, entretanto, que no suporte impresso não há publicação em 

cor; somente no suporte web. Assim, os elementos não textuais do trabalho terão que ser 

produzidos considerando que na versão impressa as cores serão alteradas para escalas de cinza 

e/ou texturas. A posição do título e da fonte dos elementos não textuais deverá ser 

padronizada conforme exemplos abaixo. Recomenda-se atenção para inclusão de fotografias 

e/ou imagens, uma vez que as mesmas só podem ser publicadas com autorização da utilização 

da imagem. 

  

TABELA (ABERTA): Título em fonte 12, em negrito, na mesma linha, espaçamento simples 

nas entrelinhas. 

 

Fonte:(tamanho 12) tudo em negrito 

  

QUADRO (FECHADO): Título em fonte 12, em negrito, na mesma linha, espaçamento 

simples nas entrelinhas. 

Fonte: (tamanho 12) tudo em negrito 
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Para fotos/desenhos ou quaisquer outros recursos não textuais que não sejam tabela, quadro e 

gráfico: nomear o tipo de recurso, numerando-o também com 1, 2 (sequencial), com os 

mesmos critérios indicados para tabela e quadro. 

Qualquer que seja o trabalho proposto, o título deve vir em caixa alta e negrito justificado à 

esquerda. Citar apenas o nome e sobrenome do autor e coautores, seguido do nome do curso, 

com a indicação de até seis autores, e considera-se como autor principal o primeiro a constar 

na relação. Para o caso do artigo científico, utilizar resumo na língua vernácula e traduzido 

para o idioma inglês, entre 150 e 200 palavras, ambos seguidos de palavras chave nos idiomas 

que as precedem, respeitando-se os limites mínimo e máximo do número de palavras. As 

palavras-chave devem ser grafadas em espaço simples e sem negrito; apenas a primeira 

palavra com inicial maiúscula, as demais em minúsculas, a não ser em nomes próprios, 

separados por vírgula e com ponto final. Se aceita até cinco palavras-chave, postadas na linha 

seguinte após o término de cada resumo. 

No texto do artigo, utilizar texto sem a quebra de página, observando: Introdução (maiúsculas 

e negrito); seções de divisão primária (maiúsculas e negrito); seções de divisão secundária 

(maiúsculas sem negrito); Seções de divisão terciária (em negrito, com maiúscula apenas na 

primeira letra do título da seção, à exceção de nomes próprios) e conclusões (maiúsculas e 

negrito). 

Logo em seguida, apresentar o item: sobre o trabalho (maiúsculas e negrito) em que deve ser 

contextualizada a produção do trabalho no âmbito da academia (origem do trabalho, bolsa, 

financiamento, parcerias), indicando apenas um e-mail para contato. Quando for o caso, 

informar o nome completo do orientador do trabalho, bem como titulação e e-mail, até o 

máximo de 100 palavras. 

Finalizar o trabalho com a indicação das referências e quando for o caso, acrescentar 

apêndice(s) (matérias de própria autoria) e anexo(s) (materiais de autoria de terceiros). Na 

numeração das seções, usar números arábicos, deixando apenas um espaço de caractere entre 

o número final da seção e a primeira palavra que nomeia a seção. Não há nem ponto nem 

traço entre o número e a primeira palavra. 

Os textos enviados em Língua Portuguesa devem estar escritos conforme o Novo Acordo 

Ortográfico que passou a vigorar em janeiro de 2009. 

 

NORMAS ABNT 

ABNT. NBR 6022: informação e documentação – artigo em publicação periódica científica 

impressa – apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 

ABNT. NBR 6023: informação e documentação (referências – Elaboração) 

ABNT. NBR 6028: resumos. Rio de Janeiro, 1990. 

ABNT. NBR 14724: informação e documentação – trabalhos acadêmicos – apresentação. Rio 

de Janeiro, 2002.(informações pré-textuais, informações textuais e informações pós-textuais) 

ABNT. NBR 10520: informações e documentação – citações em documentos – apresentação. 

Rio de Janeiro, 2002. 

  

Condições para submissão 
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Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da 

submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de 

acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

1. A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por outra 

revista; caso contrário, deve-se justificar em "Comentários ao editor". 

2. O arquivo da submissão está em formato Microsoft Word, OpenOffice ou RTF. 

3. URLs para as referências foram informadas quando possível. 

4. O texto está em espaço simples; usa uma fonte de 12-pontos; emprega itálico em vez de 

sublinhado (exceto em endereços URL); as figuras e tabelas estão inseridas no texto, não 

no final do documento na forma de anexos. 

5. O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em Diretrizes para 

Autores, na página Sobre a Revista. 

6. Em caso de submissão a uma seção com avaliação pelos pares (ex.: artigos), as instruções 

disponíveis em Assegurando a avaliação pelos pares cega foram seguidas. 

  

Declaração de Direito Autoral 

A Revista oferece acesso livre e imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que 

disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico contribui para a democratização do 

saber. Assume-se que, ao submeter um artigo, o(a) autor(a) se reconhece como detentor(a) do 

direito autoral sobre ele e autoriza seu livre uso pelos leitores, podendo ser, além de lido, 

baixado, copiado, distribuído e impresso. 

  

Política de Privacidade 

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os serviços 

prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a 

terceiros. 

ISSN: 2316-6738 
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