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RESUMO

Observa-se que prevalecem na população negra doenças e agravos de evolução ou tratamento dificultado, como a hipertensão arterial, diabetes 
mellitus, coronariopatias, insuficiência renal crônica, câncer, miomatoses e doenças cardiovasculares. Ainda existe um predomínio da população 
negra nas comunidades quilombolas, estas enfrentam inúmeras dificuldades em razão das condições precárias de saúde pela falta de efetividade 
de políticas públicas de inserção social. Torna-se relevante a identificação dos principais agravos à saúde, que os quilombolas estão expostos, 
visando à promoção da saúde. Objetivou-se construir e validar uma cartilha educativa como estratégia de prevenção e promoção da saúde nas 
comunidades quilombolas Canta Galo, Pirangi e Terra Dura do Coqueiral no Leste Sergipano. Trata-se de um estudo de secção transversal 
descritivo com 76 indivíduos desenvolvido entre agosto de 2016 a julho de 2017. Utilizou-se um roteiro semiestruturado para a identificação das 
características gerais dos moradores e de educação: cor autorreferida, sexo, idade, nível de escolaridade, renda e informações referentes ao 
consumo de tabaco. Adotou-se uma ficha clínica para registro das mensurações das circunferências de cintura, abdominal, quadril, pescoço, 
índice de conicidade, peso e altura, dos históricos de saúde dos indivíduos, bem como foi aplicado o Questionário Internacional de Atividade Física 
e aferida a pressão arterial. Para a construção da cartilha educativa foram consideradas tais características: conteúdo, composição visual, 
linguagem, organização, layout, ilustração, e aprendizagem, ressaltando o desenvolvimento, avaliação e aprimoramento de uma estratégia 
metodológica. Foi adotado um vasto referencial teórico para nortear a construção da cartilha, mediante as informações obtidas na coleta de 
dados, durante interação e a troca de conhecimentos da população do estudo. Para propiciar a interação citada, foram realizadas atividades de 
educação em saúde, previamente agendadas nas comunidades quilombolas do estudo, sobre as doenças em questão, visando identificar os 
principais déficits de informação da população sobre a temática. A cartilha foi construída considerando-se também as necessidades da população 
estudada. A produção da cartilha foi realizada nas seguintes etapas: revisão de literatura e sistematização de conteúdo, escolha de figuras, 
ilustrações e esquemas, composição do conteúdo, validação da cartilha por 39 profissionais experts, 5 validadores de layout e 1 examinador do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Para a validação da cartilha, utilizou-se a técnica do Índice de Validade do Conteúdo (IVC), 
que mensura o grau de concordância entre os juízes sobre o material a ser validado, por meio da escala likert com pontuações de um a quatro. 
Para a classificação dos itens, utilizaram-se as seguintes classificações: 1 = inadequado, 2 = item necessita de grande revisão para ser relevante, 3 
= item necessita de pequena revisão para ser relevante, 4 = item atendido. O índice foi calculado através de um escore de porcentagem, em que 
deveriam apresentar IVC maior ou igual a 0,90. O cálculo foi realizado somando-se as concordâncias dos itens que foram classificados como “3” e 
“4” pelos validadores, dividido pelo total de respostas. Verificou-se que 43,42% dos sujeitos se autodeclararam pardos, em sua maioria com renda 
média entre um e dois salários mínimos, 60,52% nunca frequentaram a escola, 19,73% com pressão arterial ≥ 140x90 mmHg, 7,89% com 
diabetes, 23,68% fumantes, 55,26% com dislipidemias, 46,05% com sobrepeso e 27,63% com obesidade. Constatou-se um Índice de Validade do 
Conteúdo da cartilha educativa = 0,92 e 92% dos validadores de layout julgaram o material educativo adequado. A promoção e educação em 
saúde na população quilombola e posterior construção de cartilha educativa mostrou-se positiva, visto que oportunizou a orientação da 
população sobre a prevenção das doenças em questão.
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