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RESUMO 

 

A educação em saúde é utilizada como estratégia importante na prevenção e promoção à saúde, 

fazendo com que os indivíduos reflitam sobre seus hábitos e estilo de vida. Nesse contexto, o 

ambiente escolar é um espaço privilegiado para realizar tais ações. Para abordar esse tema 

transversal, atividades lúdicas podem ser utilizadas, como as cartilhas educativas. Desta forma, 

este trabalho teve como objetivo descrever o processo de construção e validação de uma cartilha 

educativa para prevenção de doenças infectocontagiosas nas escolas. Os temas foram 

escolhidos mediante investigação em publicações científicas. Tratou-se de um estudo 

metodológico dividido em duas fases:  a construção da cartilha educativa e a validação de 

conteúdo e aparência junto a juízes especialistas utilizando-se o Índice de Validade de Conteúdo 

(IVC). A cartilha também foi avaliada pelo público-alvo, contando com a participação da 

comunidade escolar de uma escola de Ensino Fundamental e Médio do município de Fortaleza-

CE. Após a construção, a cartilha foi validada por 7 juízes quanto ao conteúdo e à aparência, 

obtendo IVC global de 0,98. Os especialistas responderam a um questionário com itens de uma 

escala do tipo Likert, além de poderem fazer comentários e sugerir modificações. Após acatar 

a maioria das sugestões, foi elaborada a segunda versão da cartilha, sendo realizada a avaliação 

com o público-alvo quanto à organização, estilo da escrita, aparência e motivação. O índice de 

concordância nessa etapa variou de 82% a 100%, atingindo o percentual acima do desejado, 

validando o material educativo. Assim, a validação da cartilha educativa demonstrou que o 

material educativo elaborado pode ser utilizado no processo de ensino-aprendizagem sobre 

doenças infectocontagiosas, atuando com um recurso na divulgação de informações sobre esses 

agravos, representando um instrumento atrativo e de fácil leitura. Dessa forma, esse material 

pode auxiliar na promoção e prevenção da saúde do público-alvo. 

 

Palavras-chave: Educação em Saúde. Estudos de Validação. Tecnologia Educacional. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Health education is used as an important strategy in preventing and promoting health, causing 

individuals to reflect on their habits and lifestyle. In this context, the school environment is a 

privileged space to carry out such actions. To address this cross-cutting theme, playful activities 

can be used, such as educational booklets. Thus, this work aimed to describe the process of 

building and validating an educational booklet for the prevention of infectious diseases in 

schools. The themes were chosen through research in scientific publications. It was a 

methodological study divided into two phases: the construction of the educational booklet and 

the content and appearance validation with expert judges using the Content Validity Index 

(CVI). The booklet was also evaluated by the target audience, with the participation of the 

school community of a school of Elementary and Secondary Education in the city of Fortaleza-

CE. After construction, the booklet was validated by 7 judges regarding content and appearance, 

obtaining an overall CVI of 0.98. The experts answered a questionnaire with items on a Likert 

scale, in addition to being able to make comments and suggest modifications. After accepting 

most of the suggestions, the second version of the booklet was prepared, and an assessment was 

made with the target audience regarding organization, writing style, appearance and motivation. 

The agreement index in this stage varied from 82% to 100%, reaching the percentage above the 

desired level, validating the educational material. Thus, the validation of the educational 

booklet demonstrated that the educational material developed can be used in the teaching-

learning process about infectious diseases, acting as a resource in the dissemination of 

information about these diseases, representing an attractive and easy to read instrument. Thus, 

this material can assist in promoting and preventing the health of the target audience. 

 

Keywords: Educational technology. Health education. Validation studies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde a Antiguidade, a saúde é um tema que está sempre em discussão. Seus 

conceitos vêm sendo modificados ao longo dos anos, com enfoques que levam em consideração 

não apenas o indivíduo, mas também seus aspectos econômicos, culturais, sociais e interação 

com o meio ambiente (BRASIL, 2008).  

Utilizada como estratégia importante na prevenção e promoção à saúde, a educação 

em saúde faz com que os indivíduos reflitam sobre seus hábitos e estilo de vida, provocando 

mudanças para diminuir suas vulnerabilidades e melhorar sua qualidade de vida (JARDIM, 

2012).  

As políticas de saúde reconhecem o ambiente escolar como espaço privilegiado 

para realizar ações de promoção, prevenção e de educação em saúde, dessa forma, a promoção 

de saúde na escola deve promover uma educação voltada para melhorar a saúde e o bem-estar 

de todos os envolvidos no contexto escolar, incluindo estudantes, professores e funcionários 

(BRASIL, 2009a; TURUNEN et al., 2017). 

Apesar de ser um tema transversal, a educação em saúde é trabalhada 

prioritariamente dentro da disciplina de Ciências da Natureza, com uma abordagem focada na 

divulgação de informações sobre doenças, suas causas, sintomas e medidas profiláticas 

(COSTA; GOMES; ZANCUL, 2011). Assim, o professor de Ciências e Biologia ainda é o 

principal responsável em articular as ações de educação em saúde na escola.  

Para abordar a transversalidade do tema, atividades lúdicas podem ser utilizadas 

pelos professores, sendo bem aceitas pelos alunos, facilitando a aprendizagem dos 

conhecimentos repassados em sala de aula. Ações educacionais através do uso de tecnologias 

educativas impressas, como manuais, folhetos, folders e cartilhas, são instrumentos viáveis para 

informação de crianças e adolescentes. Essas ferramentas permitem aos jovens um importante 

material de leitura, servindo como guia em casos de dúvidas e auxiliando em sua autonomia na 

tomada de decisões, sendo cada vez mais constante a sua utilização como recurso didático-

pedagógico por profissionais da área de saúde e professores em sala de aula (MOURA, 2018; 

RAMOS; ARAÚJO, 2017).  

As cartilhas têm papel fundamental na conscientização da população, transmitindo 

de forma clara e objetiva sobre determinado assunto, facilitando a aprendizado dos alunos em 

sala de aula (SIQUEIRA; CAVALCANTE; DIAS, 2013). A cartilha educativa surge então 

como forma de promover a participação dos estudantes em seu processo de ensino-
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aprendizagem, atuando como recurso educativo e podendo auxiliar na proteção e promoção de 

saúde de crianças e adolescentes.  

Para promover o ensino, recursos como a televisão, os filmes, mídia impressa e 

outras produções estão inseridos no contexto educacional e podem ser utilizados como 

estratégia para permear a aprendizagem (GÓIS et al., 2018). Segundo Moran (2018): 

 

Os bons materiais (interessantes e estimulantes, impressos e digitais) são 

fundamentais para o sucesso da aprendizagem. Precisam ser acompanhados de 

desafios, atividades, histórias, jogos que realmente mobilizem os alunos em cada 

etapa, que lhes permitam caminhar em grupo (colaborativamente) e sozinhos 

(aprendizagem personalizada) utilizando as tecnologias mais adequadas (e possíveis) 

em cada momento (MORAN, 2018, p 51).  

 

Dessa forma, os conteúdos atualizados e atraentes podem auxiliar os professores a 

motivar, ilustrar, contar histórias, orientar atividades e organizar roteiros de aprendizagem, 

através da escolha de textos, recursos audiovisuais (impressos e/ou digitais) adequados ao 

momento e que favoreçam a avaliação formativa (MORAN, 2013). 

Entre os conteúdos que devem ser trabalhados no ensino de Ciências e Biologia de 

acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) ou como um tema transversal segundo 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), estão aqueles relacionados à saúde, como as 

doenças infectocontagiosas. Doenças infectocontagiosas são aquelas transmitidas por contato 

direto, de forma imediata ou mediata (ROUQUAYROL; SILVA, 2018). No Brasil, entre as 

demandas que existem está a prevenção de doenças, visando evitar ou controlar epidemias, 

podendo as cartilhas atuar com esse propósito, através do emprego da linguagem verbal e 

imagens (MENDONÇA, 2008).  

Além do tema estar presente no cotidiano dos alunos e na atual conjuntura, é 

importante que eles percebam a relevância do assunto e o seu papel na manutenção de sua saúde 

e da comunidade. Dessa forma, abordar essas doenças, identificando seus agentes etiológicos, 

suas formas de transmissão, seus sintomas e medidas preventivas é extremamente importante. 

Durante o curso de licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual 

do Ceará, pude contemplar diversos assuntos relacionados à saúde. Entretanto, o interesse pelo 

tema educação em saúde surgiu durante o curso de graduação em Enfermagem pela 

Universidade Federal do Ceará, quando participei da elaboração e realização de atividades de 

educação em saúde em unidades de saúde, organizações não governamentais e escolas. Além 

de seu papel fundamental na assistência, o enfermeiro exerce também a função de educador, 
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organizando atividades de educação em saúde que visam a melhoria da saúde do indivíduo, da 

família e da população (BRASIL, 1987).  

No desenvolvimento de um cidadão crítico, que saiba exercer seus direitos e 

deveres, é necessário que o ensino de Ciências auxilie na tomada de decisões e na adoção de 

hábitos saudáveis para manutenção da qualidade de vida (OLIVEIRA; GUERREIRO; 

BONFIM, 2007). Assim, ao trabalhar o tema saúde em sala de aula, as profissões de professora 

e enfermeira se complementam em minha prática docente, promovendo uma educação em 

saúde voltada não só para o indivíduo e a doença, e sim a sua proteção e promoção à saúde.  

Desta forma, este trabalho tem como finalidade descrever o processo de construção 

e validação de uma cartilha educativa para prevenção de doenças infectocontagiosas nas 

escolas, objetivando auxiliar a compreensão do assunto pelos alunos, e a importância de se 

conhecer não apenas seus sintomas e tratamento, assim como a relevância da adoção de medidas 

profiláticas na sua promoção à saúde. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Promoção em saúde na escola 

 

Segundo a Carta de Ottawa, como ficou conhecida a primeira Conferência 

Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada no Canadá em 1986, a promoção da saúde é 

o “processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e 

saúde, incluindo maior participação no controle desse processo” (BRASIL, 2002a, p. 19). A 

promoção da saúde visa então aumentar a participação dos sujeitos e da coletividade na 

modificação dos determinantes do processo saúde-doença, como emprego, renda, educação, 

cultura, lazer e hábitos de vida, proporcionando meios necessários para melhorar sua saúde 

(BUSS, 2000). 

No Brasil, por muitos anos prevaleceram diversos modelos assistenciais de saúde 

como o médico-assistencial privatista e o sanitarista, voltados para a doença do indivíduo, 

baseados em uma medicina hospitalar e curativa, não sendo eficiente para resolver os problemas 

de saúde da população (PAIM, 2003). Durante a reforma sanitária brasileira, acontece em 1986 

a 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) que propunha a descentralização do sistema de 

saúde e implantação de políticas sociais que defendessem e cuidassem da vida, lançando os 

fundamentos da proposta do SUS, garantindo a saúde como direito social (BRASIL, 2006). 

A Constituição Federal de 1988, que criou o Sistema Único de Saúde (SUS), 

transfere aos municípios a responsabilidade de programar, atribuir os recursos, gerenciar, 

coordenar e avaliar os serviços de saúde, devendo este estar comprometido com a integralidade 

da atenção à saúde, trabalhando pela sua promoção, proteção e recuperação, atuando de forma 

descentralizada e contando com a participação social. Assim, com as definições constitucionais, 

da legislação que regulamenta o SUS, das deliberações das conferências nacionais de saúde, o 

Ministério da Saúde lança a Política Nacional de Promoção da Saúde – PNPS (BRASIL, 2006). 

Em 2014, a PNPS foi revisada visando seu fortalecimento, ampliação da participação social e 

dos movimentos populares para o melhor enfrentamento dos determinantes e condicionantes da 

saúde (BRASIL, 2014). 

Esse novo enfoque de saúde, que atribui maior participação do indivíduo em sua 

busca por uma vida com mais saúde e poder na tomada de decisões, desvincula-se do modelo 

biomédico tradicional que perdurou por muitos anos, cujo objetivo se restringia à prevenção de 

doenças (OLIVEIRA, 2001). Nesse contexto, a escola é um dos locais e a educação para a saúde 
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o meio que pode contribuir para a promoção de comportamentos saudáveis. Segundo o 

Ministério da Saúde, a escola deve ser entendida como:  

 

Um espaço de relações, um espaço privilegiado para o desenvolvimento crítico e 

político, contribuindo na construção de valores pessoais, crenças, conceitos e 

maneiras de conhecer o mundo e interfere diretamente na produção social da saúde 

(BRASIL, 2009a, p. 8). 

 

Através dos programas de educação para a saúde, o aluno deve ser preparado para 

cuidar de sua própria saúde, adotando um estilo de vida que possibilite seu desenvolvimento 

físico, mental e social (GOMES, 2009). A prática de educação em saúde procura estabelecer 

intervenções que possibilitem a construção e divulgação de saberes, utilizando ferramentas que 

promovam a transformação do indivíduo e seu empoderamento (LEMOS et al., 2015). 

Conforme Cavalcanti e Lucena (2016), objetivando o desenvolvimento de práticas 

integradoras de saúde na escola, foi instituído ao longo da década de 1990 a Escola Promotora 

de Saúde (EPS) como um dos resultados do movimento da promoção da saúde. Muitas 

organizações internacionais vêm divulgando essa proposta, como é o caso da Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS). A implantação de escolas promotoras de saúde promovem a 

articulação entre a educação, a saúde e a sociedade, como uma estratégia de promoção da saúde 

no espaço escolar com enfoque integral, tendo três componentes relacionados entre si: educação 

para a saúde com enfoque integral, incluindo o desenvolvimento de habilidades para a vida; 

criação e manutenção de ambientes físicos e psicossociais saudáveis e, oferta de serviços de 

saúde, alimentação saudável e vida ativa (OPS/OMS, 1998 apud IPPOLITO-SHEPHERD, 

2003).  

Considerado um tema transversal, a educação em saúde deve ser abordada não de 

forma isolada pelos professores de cada disciplina, mas sim através de planejamento e ações 

que envolvam toda a comunidade escolar, buscando a promoção da saúde de forma permanente 

nas escolas (MARINHO; SILVA; FERREIRA, 2015).  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) sugerem que 

para abordar os diversos assuntos vistos em sala de aula, entre eles o tema Saúde, as escolas 

devem realizar campanhas, seminários, debates, apresentações artísticas, jogos e outras 

estratégias didáticas. Essas estratégias mobilizam diversas turmas ou toda escola, divulgando 

informações importantes sobre o assunto abordado, podendo-se utilizar materiais educativos 

produzidos pelos próprios alunos para ampliar sua compreensão sobre os temas, orientando-os 

na tomada de decisões (BRASIL, 2002b). 
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Em 2018, a BNCC propõe habilidades relacionadas à saúde que devem ser 

desenvolvidas na área de Ciências da Natureza. No Ensino Fundamental, estão propostas 

habilidades como: discutir hábitos de higiene (lavagem das mãos, higiene dentária); abordar 

cuidados voltados para a prevenção de acidentes domésticos  e a manutenção da saúde; propor 

formas de transmissão e prevenção de doenças (vacinação, prática de atividade física, nutrição 

equilibrada); relacionar os conceitos de anatomia e fisiologia no funcionamento do corpo; 

desenvolver o tema educação sexual, explicando a puberdade, além de identificar os métodos 

contraceptivos e as principais Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). 

No Ensino Médio, entre as habilidades associadas ao tema estão: avaliar os 

benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente de materiais e produtos; analisar os ciclos 

biogeoquímicos e intervenções nos ecossistemas para promover ações individuais e/ou 

coletivas que minimizem consequências prejudiciais à vida; investigar os efeitos de serviços 

básicos a fim de avaliar e/ou promover ações que contribuam para a melhoria na qualidade de 

vida e nas condições de saúde da população.  

De acordo com a BNCC, entre as habilidades relacionadas a competência específica 

3 da área de Ciência da Natureza está: 

 

Identificar, analisar e discutir vulnerabilidades vinculadas às vivências e aos desafios 

contemporâneos aos quais as juventudes estão expostas, considerando os aspectos 

físico, psicoemocional e social, a fim de desenvolver e divulgar ações de prevenção e 

de promoção da saúde e do bem-estar (BRASIL, 2018a, p.557). 

 

Dessa forma, existe a necessidade da atuação e formação de um professor 

reflexivo/pesquisador, capaz de avaliar a própria didática de ensino e, através desse processo, 

melhorar sua prática pedagógica, desenvolvendo estudantes capazes de formular os próprios 

pensamentos e ideias, atuantes no processo de aprendizagem e não meramente ouvintes (MOTA 

et al., 2012).  

 

2.2 Doenças infectocontagiosas e educação em saúde 

 

A partir do momento que o homem passou a interagir entre si, vivendo em 

sociedade, ele passou a conviver também com agentes infecciosos, servindo muitas vezes como 

reservatório de microrganismos. Nos últimos anos muito se discute sobre o surgimento de 

doenças infecciosas, assim como o retorno de doenças erradicadas. Através dos meios de 
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comunicação, a população vem sendo informada sobre os riscos que esses agravos podem 

causar a sua saúde (MADUREIRA, 2015).  

Na década de 1930, as doenças transmissíveis configuravam-se como a principal 

causa de morte nas capitais do país, correspondendo a mais de um terço dos óbitos registrados. 

Esse quadro modificou-se ao longo dos anos com as melhorias sanitárias, a imunização, os 

antibióticos e o maior acesso aos serviços de saúde (BRASIL, 2010). Apesar da redução da taxa 

de mortalidade causada por doenças infecciosas nas últimas décadas, elas continuam sendo um 

problema de saúde pública no Brasil (BARRETO et al., 2011). Muitas doenças erradicadas 

estão voltando a preocupar as autoridades, como o sarampo.  

As doenças infecciosas e parasitárias representaram a segunda causa de internações 

na Região Nordeste em 2001 no Brasil. Embora tenha ocorrido uma redução na morbidade e 

mortalidade causadas por essas doenças, houve o reaparecimento de alguns desses agravos, que, 

relacionados ao aumento na patogenicidade, além da resistência aos antimicrobianos e novas 

formas de manifestação destas, torna a população vulnerável a doenças que se acreditavam 

erradicadas (BRASIL, 2004). 

Segundo Gilio (2009), os programas de imunização vêm contribuído para a redução 

das taxas de mortalidade e morbidade decorrentes de doenças infecciosas. Em 1973 o Programa 

Nacional de Imunização (PNI) foi implantado no Brasil, tendo como objetivo a erradicação de 

doenças imunopreveníveis. Através do programa, várias campanhas de saúde foram 

desenvolvidas ao longo dos anos, como: campanha contra a meningite meningocócica no ano 

de 1975; campanha de conscientização da febre amarela em 1981; imunização contra 

poliomielite, sarampo, difteria, coqueluche e tétano em 1984, tendo o Brasil conquistado o 

certificado internacional de erradicação da poliomielite em 1994; e implantação da vacina 

tríplice viral e hepatite B no ano de 1992 (NEGRI, 2015).  

O programa oferece atualmente 45 tipos de imunobiológicos que atuam na 

prevenção e tratamento de doenças, sendo eles ofertados de forma gratuita a população. São ao 

todo: 28 vacinas (19 estão presentes no calendário nacional de vacinação), 13 soros animais 

(como o soro antiofídico) e 4 imunoglobulinas humanas (STEVANIM, 2019). 

Apesar da eficiência, segurança e importância da imunização para proteção 

individual e comunitária, existem dúvidas e mitos sobre eficácia e necessidade desde sua 

criação (SUCCI, 2018). Uma pesquisa realizada por APS et al. (2018) revelou a existência de 

blogs, páginas e grupos nas redes sociais dedicadas ao movimento antivacinação, com vários 

seguidores entre eles. De acordo com o Ministério da Saúde, a aplicação das vacinas do 
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calendário está abaixo da meta (LABOISSIÈRE, 2018). Em 2018, três dias antes do fim da 

campanha nacional de vacinação, onze municípios do Ceará, entre eles Fortaleza, não haviam 

atingido a meta de vacinar pelo menos 95% das crianças contra o sarampo e a poliomielite. 

Essas doenças infectocontagiosas podem gerar complicações graves, inclusive causando a 

morte (BRASIL, 2018b). Dessa forma, demonstra-se a necessidade de esclarecer os perigos da 

não vacinação e sua relevância. 

Segundo uma reportagem de Zorzetto (2018) publicada na revista da FAPESP 

(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), o Ministério da Saúde acredita que 

a queda da cobertura vacinal no país vem ocorrendo por razões como: o pensamento de que não 

é preciso mais se vacinar porque as doenças desapareceram, o desconhecimento do calendário 

nacional de vacinação, o medo das reações que as vacinas podem causar, a falta de tempo para 

ir aos postos de saúde, entre outros motivos.  

Em abril, o tema da Semana Saúde na Escola foi imunização, evento realizado em 

parceria entre os Ministérios da Saúde e Educação. Diversas escolas realizaram atividades 

voltadas para o autocuidado e a importância da vacinação, objetivando o fortalecimento da 

cobertura vacinal no país (BRASIL, 2019a). A educação em saúde possibilita que crianças e 

adolescentes reproduzam na prática os conceitos de proteção e promoção à saúde aprendidos 

no ambiente escolar, ajudando também a disseminar o aprendizado para familiares e 

comunidade, atuando, nesse contexto, como importantes agentes de saúde (SUCCI; 

WICKBOLD; SUCCI, 2005). 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a vacinação é uma 

medida obrigatória, sendo assegurada pelo SUS, devendo ser uma ação difundida pelos 

programas de atenção à saúde do adolescente. Assim, a escola configura-se um espaço 

privilegiado para a realização de ações de promoção e educação em saúde, estimulando o 

aprendizado e influenciando comportamentos, visando a melhoria da saúde e o bem-estar de 

todos os envolvidos na comunidade escolar (MELO et al., 2013). 

É preciso aproveitar os momentos e espaços educativos para divulgar as 

atualizações do calendário vacinal, ressaltar a importância da imunização para proteção contra 

doenças graves e outras informações pertinentes, podendo realizar tais ações na própria escola, 

em unidades de saúde ou em outros locais onde os mesmos se encontrem (ADAMCHESKI; 

WIECZORKIEVICZ; JUNKES, 2015).  

Um estudo realizado em 2009 no estado de São Paulo, revelou que o professor é a 

principal fonte de informação sobre as IST entre os adolescentes, ratificando a sua importância 
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na educação sexual no ambiente escolar, além de confirmar a escola como espaço para o 

compartilhamento, decisões e responsabilidades com as demais esferas envolvidas no 

desenvolvimento de estratégias que visem a redução da vulnerabilidade de adolescentes 

(BRÊTAS et al., 2009). 

Visando mudanças nesse panorama, a educação em saúde pode ser uma ferramenta 

utilizada como forma dos indivíduos conhecerem não só as doenças, suas causas, sintomas e 

tratamento como também as formas de prevenção e sua importância. 

 

2.3 Ferramentas educativas 

 

Atualmente, a educação ainda apresenta características de um ensino tradicional, 

sendo o professor detentor do conhecimento, em que os conteúdos são abordados utilizando 

quadro e giz/pincel, fazendo com que a aula se torne monótona, sem atrair ou motivar os alunos 

a aprender. Dessa forma, os estudantes perdem o interesse pelas aulas de Ciências/Biologia, 

(NICOLA; PANIZ, 2016). 

Um dos principais métodos de ensino nas escolas é a aula expositiva. Nesse modelo 

tradicional de aprendizagem, os alunos são espectadores passivos, o que pode tornar difícil o 

processo educativo, sendo muitas vezes necessário o uso de recursos didáticos como: jogos, 

vídeos, modelos, esquemas, entre outros materiais para manter o interesse e participação dos 

estudantes, além de estimular a criatividade e tornar aula mais interativa (OLIVEIRA; RAMOS, 

2015).  

Hoje, o papel do professor não é apenas transmitir informações, suas atribuições 

são mais amplas e complexas. Ele deve construir roteiros de aprendizagem personalizados, 

podendo utilizar diversos recursos no processo, como as metodologias ativas. Essas permitem 

uma aprendizagem ativa e fazem com que que o aluno se envolva mais, aprendendo o que ele 

precisa para viver melhor (MORAN, 2018).  

De acordo com Krasilchik, para superar fases e atingir a multidisciplinaridade é 

preciso:  

 

[...] transformar o ensino tal como ocorre hoje, livresco, memorístico o que explica a 

já mencionada postura negativa e desinteresse da grande maioria dos estudantes. O 

aprendizado de Biologia pode e deve ser estimulante, motivador não só para a 

aquisição do conhecimento específico como para capacitar todo cidadão de observar, 

fazer perguntas, obter informações, analisá-las e formular explicações, conceitos e 

opiniões com suas próprias palavras (KRASILCHIK, 2009, p. 250). 
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Dessa forma, esses recursos educativos podem promover uma aprendizagem mais 

significativa, abordando os conteúdos de forma contextualizada, aumentando os conhecimentos 

dos alunos ou propiciando a aquisição de novos saberes. Além disso, o uso de recursos 

diferenciados facilita a compreensão dos assuntos, podendo tornar a aula mais dinâmica e ajudar 

no desenvolvimento de habilidades dos estudantes (NICOLA; PANIZ, 2016).  

Segundo Gubert et al. (2009), o uso de tecnologias educativas são estratégias 

importantes na aquisição de habilidades para promover o cuidado com a saúde, o enfrentamento 

do processo-saúde doença e a percepção dos riscos envolvidos, podendo estimular a adoção de 

hábitos saudáveis.  

Entre os recursos didáticos disponíveis, os materiais impressos facilitam a obtenção 

e o aprofundamento de conhecimentos, permitindo o desenvolvimento de habilidades e 

autonomia para tomada de decisões, além de servir como guia informativo e material de 

consulta para casos de dúvidas, sendo muito utilizados no processo ensino-aprendizagem para 

divulgar diversos conteúdos, principalmente aqueles relacionados à saúde (MOREIRA; 

NÓBREGA; SILVA, 2003).  

Dentre os materiais impressos utilizados podem-se citar as cartilhas educativas, 

sejam elas sob a forma de quadrinhos ou não, que são materiais didáticos utilizados como 

ferramentas na veiculação de informações como direitos, deveres, doenças, acidentes e outros. 

Os assuntos devem ser abordados através da exposição de conceitos e mensagens, assim como 

de perguntas e respostas, podendo combinar narrativas em quadrinhos e textos didáticos e/ou 

informativos (MENDONÇA, 2003).  

Dessa forma, é essencial que os professores possam dispor de diferentes recursos 

educativos e didáticos de qualidade para discutir o tema nas escolas. Assim, os materiais 

impressos representam um material de apoio nas ações educativas de controle e prevenção de 

doenças (ASSIS; PIMENTA; SCHALL, 2013). 

 

2.3.1 Cartilhas educativas 

 

A cartilha pode ser definida como um livro que contém os elementos básicos para 

o ensino da leitura. É uma compilação elementar; ou como um livreto que contém rudimentos 

da doutrina cristã; padrão de comportamento ou maneira de ser (HOUAISS; VILLAR, 2001). 

As cartilhas educativas vêm passando por mudanças ao longo dos anos, assemelhando-se cada 

vez mais a outros gêneros, como a história em quadrinhos, o que permite uma maior 
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aproximação com os personagens e melhor compreensão do assunto abordado pelo leitor 

(MENDONÇA, 2008). 

A utilização de materiais educativos, como a cartilha, proporciona o 

desenvolvimento de novos caminhos e técnicas, sendo importante adoção desses recursos 

dinâmicos na aprendizagem e interação entre professores e alunos, sem deixar o ensino 

cansativo e puramente decorativo (SANTOS et al., 2016). 

As cartilhas podem atuar como instrumento facilitador das atividades do professor, 

mediando a discussão entre educadores e alunos, servindo como guia ou auxiliando no 

desenvolvimento de estratégias educativas ou de motivação. Ela também pode contribuir para 

disseminar os conhecimentos adquiridos pelos alunos, fazendo com que as informações 

ultrapassem os limites da escola e cheguem à comunidade, levando essas informações para seus 

familiares e vizinhos. Desta forma, as cartilhas devem representar para os alunos a necessidade 

da divulgação dos conhecimentos e os estimular a colocá-los em prática (MARTEIS; 

STEFFLER; SANTOS, 2011).  

Para Barros et al. (2012), a cartilha é um instrumento que associa questões técnicas 

e humanas, acessível e de baixo custo, fundamental para uma melhor qualidade de vida e 

autonomia. A utilização de cartilhas como instrumento educativo indica ser um atrativo, 

ajudando a chamar atenção e despertar interesse pelo assunto discutido, desde que seja 

direcionado a sua realidade e formas de comportamento (LESSA et al., 2018). 

Nesse sentido, as cartilhas educativas, através de sua leitura, servem como um guia 

de orientações, reforçando a assimilação do assunto abordado, embora possua limitações, sendo 

necessária a adequação desses materiais ao público-alvo, de modo que este se torne mais 

eficiente e consiga abranger um maior número de pessoas. Para isso, a cartilha deve ser 

elaborada com conteúdo de fácil compreensão, com elementos convidativos e mensagens 

coerentes com o público que se deseja atingir (MOREIRA; NÓBREGA; SILVA, 2003; 

FREITAS; CABRAL, 2008).  

Em um estudo sobre sífilis gestacional, observou-se que a apresentação de uma 

cartilha educativa teve um impacto positivo, sendo demonstrado o interesse das gestantes no 

assunto, através do uso de imagens claras e objetivas sobre a doença, como suas formas de 

transmissão, tratamento e prevenção (BRITO et al., 2016). Para Lima et al. (2017), em uma 

pesquisa realizada através da confecção de cartilhas para o ensino de Biologia, esse recurso 

também ajuda a desmistificar alguns conceitos e corrigir equívocos, aproximando os alunos da 

realidade científica.  



26 

 

 

 

O ensino de Ciências através da utilização de cartilhas é uma proposta que pode 

gerar melhores resultados na aprendizagem dos alunos, por abordar a teoria, às vezes vista de 

forma extensa e pouca atrativa nos livros, juntamente com ilustrações e jogos (SENNA; SILVA; 

VIEIRA, 2012). 

Segundo Moura, D. et al. (2017), a cartilha é um progresso nas atividades de 

educação em saúde, podendo potencializar o processo ensino-aprendizagem. Entretanto, é 

preciso ressaltar que ela não visa substituir a atividade do profissional, devendo ser empregada 

como recurso auxiliar nas atividades de educação em saúde. 

Assim, o uso de instrumentos educativos deve obedecer a critérios rigorosos de 

avaliação das suas características, ou seja, se estes são confiáveis e válidos. A validação de 

instrumentos educativos é importante para a implementação destes recursos em serviços, 

respaldando o trabalho dos profissionais educadores (SALLES; CASTRO, 2010). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Descrever o processo de construção e validação de uma cartilha educativa para 

prevenção de doenças infectocontagiosas nas escolas. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Confeccionar uma cartilha acerca de medidas preventivas sobre doenças infectocontagiosas 

emergentes e reemergentes no Ceará e no Brasil; 

• Validar o conteúdo e aparência da ferramenta desenvolvida junto a juízes especialistas; 

• Realizar a validação da cartilha quanto a sua organização, estilo da escrita, aparência e 

motivação com alunos de Ensino Médio de uma escola pública de Fortaleza-CE. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipologia da pesquisa 

 

Foi realizado um estudo metodológico que, segundo Polit e Beck (2011), consiste 

no desenvolvimento, avaliação e aperfeiçoamento de instrumentos e estratégias metodológicas, 

através da investigação dos métodos de obtenção, organização e análise dos dados, tendo como 

objetivo a construção de um instrumento que seja confiável, preciso e utilizável, para que possa 

ser aplicado por outros pesquisadores.  

Assim, propôs-se realizar a construção e validação de uma cartilha educativa para 

prevenção de doenças infectocontagiosas nas escolas.  

 

4.2 Etapas do estudo 

 

A elaboração de materiais educativos, segundo Echer (2005), deve seguir algumas 

etapas, como: submissão a um Comitê de Ética e Pesquisa, levantamento bibliográfico, 

elaboração do material educativo, qualificação do material por especialistas no assunto e 

representantes do público-alvo. Dessa forma, o estudo foi dividido em duas etapas: a primeira 

consistiu na construção do material educativo, e a segunda a validação por juízes especialistas 

e pelo público-alvo (Figura 1). 

 

Figura 1 – Etapas seguidas na construção e validação da cartilha educativa sobre 

doenças infectocontagiosas. Fortaleza - CE, 2019/2020. 
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A etapa de submissão do projeto ao comitê de ética em pesquisa foi cumprida, sendo 

descrita de forma detalhada no item “4.5 Aspectos éticos”. 

 

4.2.1 Levantamento na literatura 

 

Para embasar o conteúdo da cartilha, foi realizado um levantamento na literatura 

dos assuntos que poderiam ser abordados no material. Segundo Echer (2005), é necessário 

pesquisar na literatura o conhecimento científico existente sobre o assunto, definindo conceitos 

e cuidados importantes que podem contribuir para a recuperação da saúde, proporcionando 

segurança ao usuário e reconhecimento dos profissionais.  Assim, o conteúdo da cartilha foi 

escolhido com base nas informações coletadas na literatura especializada, incluindo livros 

didáticos recomendados pelo Programa Nacional do Livro e Material Didático (PNLD), 

boletins epidemiológicos, manuais, guias e artigos publicados.  

A revisão de literatura ocorreu a partir de consulta à Biblioteca Virtual da Saúde 

(BVS), Scientific Eletronic Library (SciELO) e outros bancos de dados na internet utilizando 

como descritores e palavras-chave os termos: “doenças infectocontagiosas”, “doenças 

transmissíveis” e “prevenção de doenças”. Os trabalhos selecionados seguiram os seguintes 

critérios: publicações que possuíssem como temática as doenças infectocontagiosas; 

publicações na íntegra, em português; trabalhos publicados entre os anos de 2009 a 2019. Foram 

excluídos trabalhos com temática não adequada ao tema.  

Após essa etapa, houve a seleção das principais informações a serem abordadas 

sobre cada doença. Com a seleção do conteúdo e sua organização, a elaboração textual foi 

realizada. O conteúdo da cartilha foi confeccionado levando em consideração as doenças 

infectocontagiosas selecionadas, abordando seus agentes etiológicos, suas formas de 

transmissão, sintomas e suas medidas profiláticas.  

 

4.2.2 Elaboração da cartilha 

 

O texto produzido foi organizado em uma sequência lógica. Posteriormente, o 

documento foi enviado a um designer gráfico, juntamente com sugestões de ilustrações que 

melhor representassem o conteúdo na cartilha. As imagens foram selecionadas de banco de 

imagens, sendo creditadas no material. À medida que o roteiro elaborado tomava forma na 

cartilha, eram realizados os devidos ajustes. Com o auxílio do designer, a arte da cartilha foi 
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confeccionada, sendo utilizando o software Adobe InDesing CS3® para a sua diagramação e 

configuração das páginas.  

Para a elaboração da cartilha, foram seguidas recomendações adaptadas de Moreira, 

Nóbrega e Silva (2003), os quais descrevem os aspectos relacionados à linguagem, às 

ilustrações e ao layout/design que devem ser considerados para elaboração de materiais 

educativos (Quadro 1). Assim, o conteúdo e as ilustrações foram desenvolvidos de acordo com 

a necessidade e adequação ao público-alvo, sendo submetidos ao processo de edição 

obedecendo aos critérios estabelecidos, adotando-se uma linguagem acessível e ilustrações que 

fossem atrativas e de fácil compreensão. 

 

Quadro 1 – Recomendações dos aspectos relacionados à linguagem, à ilustração, ao 

layout e ao design, considerados para elaboração de materiais educativos. Fortaleza - 

CE, 2019. 

                                                                                                                                    (continua) 

Linguagem 

Desenvolver uma ideia por vez, para depois, passar à outra, visando não 

confundir o leitor.  

Evitar listas de itens longas para auxiliar os leitores com pouca habilidade.  

Declarar a ação que é esperada do leitor.  

Apresentar os conceitos e ações numa ordem lógica.  

Clarificar as ideias e os conceitos abstratos com exemplos.  

Incluir apenas as informações necessárias.  

Destacar a ação positiva, dizendo ao leitor o que ele deve fazer e não o que ele 

não deve fazer.  

Dizer aos leitores os benefícios que eles terão com a leitura do material.  

Usar palavras curtas, sempre que possível.  

Construir sentenças com 8 a 10 palavras e parágrafos com 3 a 5 sentenças.  

Limitar o uso de termos técnicos e científicos. Evitar abreviaturas, acrônimos 

e siglas.  

Usar palavras com definições simples e familiares.  

Deixar espaço em branco no fim do material destinado a anotações de dúvidas, 

questionamentos e pontos importantes.  

Ilustrações 

Utilizar número limitado de ilustrações para não sobrecarregar o material. 

Selecionar ilustrações que ajudem a explicar as ideias importantes do texto. 

Evitar as ilustrações abstratas e que tenham apenas função decorativa no texto. 

Evitar desenhos e figuras estilizadas.  

Utilizar desenhos de linhas simples, que funcionam melhor para ilustrar um 

procedimento.  

Usar ilustrações apropriadas ao leitor. 

Usar imagens e símbolos familiares ao público alvo, que permitam as pessoas 

se identificar com a mensagem.  

Dispor as ilustrações de modo fácil, para o leitor segui-las e entendê-las.  

Ilustrar apenas os pontos mais importantes a fim de evitar material muito 

denso. 
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Quadro 1 – Recomendações dos aspectos relacionados à linguagem, à ilustração, ao 

layout e ao design, considerados para elaboração de materiais educativos. Fortaleza - 

CE, 2019. 

                                                                                                                                   (conclusão) 

 

Fonte: Elaborado pela autora (adaptado de Moreira, Nóbrega e Silva, 2003). 

 

4.2.3 Validação da cartilha educativa 

 

Após o desenvolvimento da cartilha, foi realizada a validação de conteúdo e 

aparência por juízes especialistas na área da saúde e educação de adolescentes. A validade de 

conteúdo é definida como a verificação da relevância dos itens propostos pelo instrumento de 

estudo e sua representatividade em relação aos objetivos propostos. Nessa análise, juízes 

especialistas ou peritos na área determinam se o conteúdo da cartilha está correto e adequado 

ao público-alvo. Para validação de aparência, é avaliado a apresentação do instrumento, clareza 

e compreensão, além das imagens e do layout (POLIT; BECK, 2011). 

Para a seleção dos juízes, de acordo com as recomendações de Pasquali (1998), é o 

aconselhável o número de seis especialistas para o processo de validação. Segundo Lynn (1986) 

é indicado um mínimo de cinco e um máximo de dez pessoas nesse processo. Nesse estudo, 

adotou-se um número ímpar de juízes, para evitar o empate de opiniões (VIANNA, 1986). 

Portanto, foram convidados nove especialistas para avaliação do material. 

Layout e 

Design 

Usar fonte 12, no mínimo. 

Para os títulos, usar fontes dois pontos maiores que as do texto.  

Usar negrito apenas para os títulos ou para destaques.  

Utilizar a impressão fosca (papel e tinta), pois melhora a legibilidade pela 

redução do brilho.  

Confeccionar a capa com imagens, cores e texto atrativos.  

A mensagem principal deve ser mostrada na capa para permitir que o leitor 

capte a mensagem principal. 

Sinalizar os tópicos e os subtópicos, usando recursos, como títulos, 

subtítulos, negritos e marcadores.  

Apresentar uma ideia completa numa página ou nos dois lados da folha, pois, 

se o leitor tem que virar a página, no meio da mensagem, ele pode esquecer 

sua primeira parte.  

Organizar as ideias no texto na mesma sequência em que o público alvo irá 

usá-las.  

Limitar a quantidade de texto por página, pois nem todos os leitores terão a 

capacidade de ler e interpretar apenas com palavras. 
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Para a seleção destes, uma pontuação mínima de cinco pontos foi estabelecida 

(Quadro 2). Para a seleção dos juízes de conteúdo foram utilizados os critérios de inclusão 

adaptados de estudos anteriores de validação (JOVENTINO, 2010; LIMA, 2014). 

 

Quadro 2 – Critérios para seleção dos juízes especialistas em Educação, Saúde e em 

Material educativo. Fortaleza - CE, 2019. 

* Área de interesse: Educação; Doenças infecciosas; Promoção da saúde; Elaboração/validação de material 

educativo/escala 

  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O período de coleta de dados dessa etapa foi entre outubro e novembro de 2019. Os 

juízes foram selecionados por meio da amostragem bola de neve ou amostragem por 

conveniência, técnica bastante utilizada quando a população da amostra é composta por pessoas 

com características difíceis de serem encontradas (POLIT; BECK, 2011). Após a indicação, foi 

realizada consulta do currículo na Plataforma Lattes, do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para verificar a adequação do especialista 

aos critérios de seleção para este estudo.  

Após a escolha dos especialistas, os juízes foram convidados a participar através de 

carta convite (APÊNDICE D), por telefone, pessoalmente ou por correio eletrônico. A carta 

continha informações acerca do estudo e seus objetivos, explicitando a importância do processo 

de validação e a contribuição de cada um à pesquisa. 

 Ao aceitar, o participante preencheu o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE E) em duas vias, a folha de caracterização dos juízes 

(APÊNDICE F), recebendo uma cópia da cartilha para ser analisada juntamente com seu 

Critérios Pontos 

Ser doutor 4 pontos 

Possuir tese na área de interesse* 2 pontos 

Ser mestre 3 pontos 

Possuir dissertação/especialização na área de interesse* 2 pontos/trabalho 

Ter experiência profissional na área de interesse* 2 pontos 

Ter experiência anterior com elaboração e validação de material 

educativo/escala 
2 pontos 

Ter trabalhos científicos publicados na área de interesse* 1 ponto 

Participar de grupos/projetos na área de interesse* 1 ponto 
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respectivo instrumento de avaliação (APÊNDICE F). Foi estipulado um prazo de 10 (dez) dias 

para a devolução do material. Aos que não devolveram no período estipulado previamente, foi 

feito novo contato, concedendo mais 10 dias para devolução do material. Os juízes que não 

responderem no prazo de 20 dias não foram incluídos na pesquisa. 

Após as considerações e sugestões dos juízes especialistas, foram feitos os devidos 

ajustes no material, seguindo-se com a validação do material educativo pelo público-alvo. Essa 

etapa da pesquisa foi realizada com a participação de alunos de Ensino Médio de uma escola 

de Ensino Fundamental e Médio do município de Fortaleza-CE. A amostragem também se deu 

por conveniência e o período de coleta de dados ocorreu entre fevereiro e março de 2020.  As 

atividades escolares são desenvolvidas nos três turnos, ofertando ensino regular nos turnos 

manhã e tarde, e modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) Fundamental e Médio à 

noite. Para a avaliação da cartilha pelos alunos, foi utilizado um questionário avaliativo 

(APÊNDICE G), aplicado após a leitura do material educativo.  

Os estudantes convidados e que desejaram participar, além do preenchimento do 

questionário de avaliação, deveriam assinar o Termo de Assentimento (APÊNDICE A), além 

de ser encaminhados aos pais uma carta (APÊNDICE C) solicitando autorização da participação 

do adolescente no estudo, assim como o TCLE (APÊNDICE C). Para os estudantes com 18 

anos ou mais, foi solicitado apenas a assinatura do TCLE (APÊNDICE B). 

Depois da etapa de validação do material educativo pelo público-alvo, foram feitos 

os ajustes finais na cartilha, sendo o material educativo encaminhado ao designer gráfico para 

serem realizadas as correções necessárias. 

 

4.3 Instrumentos de coleta de dados 

 

Foram utilizados dois instrumentos de coleta de dados: o primeiro destinado aos 

juízes de conteúdo, o segundo direcionado ao público-alvo. 

O instrumento de avaliação encaminhado aos juízes (APÊNDICE F) foi adaptado 

do trabalho de Sousa (2011). O instrumento foi dividido em três partes: identificação do 

participante; informações referentes à área de atuação, experiência profissional e qualificação; 

as instruções e questões referentes à análise da cartilha após sua leitura. O questionário foi 

composto por 28 questões, divididas em sete critérios: objetivos, conteúdo, linguagem, 

ilustrações, layout, motivação e cultura. Os itens foram elaborados conforme os objetivos da 

pesquisa e organizados de acordo com a escala de Likert, com níveis variando de 1 = 
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inadequado, 2 = parcialmente adequado, 3 = adequado, 4 = totalmente adequado. No final de 

cada critério avaliativo, há um espaço destinado às justificativas e/ou sugestões. 

O público-alvo avaliou o conteúdo da cartilha quanto a sua organização, estilo de escrita, 

aparência e motivação, sendo utilizado um instrumento de avaliação (APÊNDICE G) adaptado 

do estudo de Gonçales (2007). O instrumento foi dividido em duas partes: a primeira continha 

itens de caracterização dos sujeitos e a segunda trazia as instruções e os itens avaliativos da 

cartilha. Assim como no instrumento enviado aos especialistas, o questionário também dispõe 

de um campo reservado para comentários gerais e sugestões. 

 

4.4 Análise dos dados 

 

O processo de validação de conteúdo e aparência realizado pelos especialistas se 

deu através do Índice de Validade de Conteúdo (IVC), que, segundo Alexandre e Coluci (2011), 

representa a proporção ou porcentagem de avaliadores que estão em concordância sobre 

determinados aspectos do instrumento e de seus itens, além permitir avaliar cada item 

individualmente e depois o instrumento como todo. O escore do índice foi calculado por meio 

da soma de concordância dos itens que serão marcados por “3” ou “4” pelos especialistas. 

Aqueles que receberam a pontuação “1” ou “2” foram revisados ou eliminados.  

O IVC foi calculado com base em três equações matemáticas: 1) I-CVI (Level 

Content Validity Index) – validade de conteúdo dos itens individuais, considerando número de 

especialistas que avaliaram o item como 3 ou 4; 2) S-CVI/Ave (Scale-Level Content Validity 

Index, Average Calculation Method) - média dos I-CVI para um determinado conjunto de 

critérios de validação do material; 3) S-CVI (Scale Level Contend Validity Index) – média dos 

resultados dos índices de validade de conteúdo resultando em um IVC geral. Considerou-se um 

valor mínimo para o IVC valor igual ou superior a 0,80, além de considerar o valor mínimo de 

0,78 para o I-CVI conforme o número de juízes (N=7) (POLIT; BECK; 2006). 

Na análise dos dados avaliados pelo público-alvo, foram considerados validados os 

itens com nível de concordância mínimo de 75% nas respostas positivas, conforme utilizado 

por Teles et al. (2014) e Lima (2014).  

Os dados foram inseridos no programa Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), versão 25.0 e organizados em tabelas e quadros sendo analisados de acordo com a 

literatura pertinente. 
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4.5 Aspectos éticos 

 

A pesquisa foi realizada de acordo com as exigências éticas e científicas 

fundamentais, contidas na Resolução 510/2016 que regulamenta as Pesquisas envolvendo Seres 

Humanos. Todo projeto de pesquisa que se propõe a trabalhar com seres humanos apresenta 

implicações éticas que necessitam serem discutidas e adequadas para sua execução (BRASIL, 

2016). O trabalho foi submetido a Plataforma Brasil para análise e aprovado do Comitê de Ética 

e Pesquisa (CEP) da UECE, recebendo parecer favorável sob o número 3.280.807 (ANEXO 

A). 

Para que a pesquisa fosse realizada de acordo com os padrões éticos, o responsável 

pela escola assinou o Termo de Autorização para realização da Pesquisa (ANEXO B), aliado 

ao Termo de Assentimento (APÊNDICE A) e TCLE aos alunos (APÊNDICE B) e responsáveis 

(APÊNDICE C) para que seja esclarecido sobre a pesquisa e autorização de sua participação. 

Após a escolha dos especialistas, os juízes foram convidados a participar através de carta 

convite (APÊNDICE D) encaminhada por pessoalmente ou por correio eletrônico. Ao 

aceitarem, cada juiz deveria preencher o TCLE (APÊNDICE E). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados e discussão serão apresentados em dois tópicos, considerando as 

etapas do estudo. O primeiro tópico apresenta o processo de construção e descrição da cartilha 

educativa, e o segundo tópico descreve o processo de validação da cartilha educativa pelos 

juízes e validação com público-alvo. 

 

5.1 Construção da cartilha 

 

A primeira etapa do processo de construção da cartilha correspondeu ao 

levantamento de conteúdo. Realizou-se uma busca das principais publicações do Ministério da 

Saúde do Brasil, Boletins Epidemiológicos do Estado do Ceará, artigos sobre doenças 

infectocontagiosas, manuais relacionados a temática da cartilha e livros de Biologia 

recomendados pelo PNLD. 

Segundo dados dos Boletins Epidemiológicos do Estado do Ceará dos anos de 2018 

e 2019, a taxa de infecção e detecção de muitas doenças infecciosas vem permanecendo 

elevadas, ou mesmo aumentando nos últimos anos, sendo muitas vezes a causa de morte de 

indivíduos da população, podendo estar associadas ao surgimento de epidemias no estado.  

Atualmente, vivencia-se o ressurgimento de doenças anteriormente eliminadas ou 

controladas, como é o caso do sarampo. Em 2019 a OMS (Organização Mundial de Saúde) 

apontou para um aumento global de 30% no número de casos no mundo. Esse aumento pode 

estar relacionado a diversos fatores, como a queda da cobertura vacinal.  

Outro fator que pode estar relacionado à prevalência ou ao ressurgimento de 

doenças é o desconhecimento sobre esses agravos e suas formas de transmissão. Uma pesquisa 

realizada em escola pública na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, identificou que a maioria 

dos adolescentes desconhece algumas formas de transmissão do HIV (Vírus da 

Imunodeficiência Humana), como sexo oral e transmissão vertical (SILVA et al., 2016). 

Assim, com bases nas publicações descritas, em agravos prevalentes observados 

nos Boletins Epidemiológicos do estado do Ceará e as enfermidades relacionadas à comunidade 

escolar, as seguintes doenças foram selecionadas para compor a primeira versão da cartilha: 

aids, hepatites B e C, influenza, meningites bacteriana e viral, sarampo, tuberculose e varicela. 

O desenvolvimento de ações de educação em saúde dentro do ambiente escolar é 

uma ferramenta que favorece o autocuidado e prevenção de agravos, sendo fundamental que as 
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informações transmitidas a crianças e adolescentes estejam corretas e atualizadas (SILVA et 

al., 2018). De, foram selecionados conteúdos importantes sobre as doenças e suas formas de 

prevenção, buscando-se obter informações confiáveis, adaptando ou explicando os termos 

técnicos para tornar a linguagem mais acessível ao público-alvo. A seguir, o Quadro 3 descreve 

as publicações utilizadas para subsidiar o conteúdo da cartilha. 

 

Quadro 3 – Distribuição das publicações utilizadas para seleção do conteúdo da 

Cartilha. Fortaleza – CE, 2018/2019. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Com base na literatura mencionada, as informações selecionadas para compor a 

cartilha foram organizadas em sequência lógica de raciocínio, de forma a retratar os aspectos 

importantes de cada doença, como: seus agentes etiológicos, suas formas de transmissão, 

principais sintomas e as medidas preventivas que podem ser adotadas.  

Conforme Moura, I. et al. (2017), é preciso fundamentar o conteúdo do material na 

literatura, transmitindo informações de forma completa, porém não de maneira exaustiva aos 

Publicações Títulos 

BALLALAI; BRAVO, 2016 Imunização: tudo o que você sempre quis saber 

BRASIL, 2009b Guia de vigilância epidemiológica 

BRASIL, 2010 Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso 

BRASIL, 2019c Guia de Vigilância em Saúde 

CEARÁ, 2018a Boletim epidemiológico Hepatites virais 

CEARÁ, 2018b Boletim epidemiológico Influenza 

CEARÁ, 2019a Boletim epidemiológico Meningites 

CEARÁ, 2019b Boletim epidemiológico Sarampo 

CEARÁ, 2019c Boletim epidemiológico Tuberculose 

FAVARETTO, 2016 Biologia unidade e diversidade, 2º ano 

LUNA; SILVA JR., 2013 
Doenças transmissíveis, endemias, epidemias e 

pandemias 

LOPES; ROSSO, 2016 Bio, vol. 2 

ROUQUAYROL; SILVA, 2018 Epidemiologia & Saúde 
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adolescentes. Assim, deve-se observar a quantidade de páginas do impresso e a escolha de 

cores, que têm como finalidade tornar a cartilha convidativa e atrair a atenção do leitor. 

A primeira versão do material educativo submetido à validação junto aos juízes 

especialistas continha 24 páginas, sendo intitulada “Cartilha para prevenção de Doenças 

Infectocontagiosas”. Com dimensão de 150x200mm, sua impressão foi em escala colorida, 

sobre o papel duo design para a capa e couchê fosco para as páginas internas, presas por dois 

grampos. O texto foi escrito utilizando a fonte panton, tamanho 12, e tamanho variando entre 

25 a 30 para títulos e subtítulos. Foram indicados adequadamente os tópicos e subtópicos, com 

recursos como negritos, cores e marcadores para atrair atenção do leitor. Foi apresentada uma 

ideia completa numa página ou nos dois lados da folha, para não fragmentar a mensagem que 

estava sendo transmitida. 

Essa versão inicial foi composta pelos seguintes elementos: capa, sumário, 

apresentação, definição, informações sobre as setes doenças selecionadas, guia sucinto sobre 

vacinas abordadas, referências e espaço para anotações. A impressão do brasão da instituição 

vinculada ao desenvolvimento do material (UECE), assim como as logomarcas do programa 

(PROFBIO) e da instituição responsável pela contribuição financeira (CAPES), foram feitas na 

capa e no verso da cartilha (Figura 2). Na contracapa foram indicadas as seguintes informações: 

autoria, créditos técnicos e de imagem (Figura 3). 

 

Figura 2 – Ilustração da capa e verso da cartilha educativa sobre doenças 

infectocontagiosas. Fortaleza – CE, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   

 

 

   

        Fonte: Elaborada pela autora. 
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Figura 3 – Ilustração da contracapa e sumário da cartilha. Fortaleza-CE, 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Na folha de apresentação, foi exposto a temática principal da cartilha, indicando 

seus objetivos e informações a serem disponibilizadas. A página seguinte trouxe a definição de 

doenças infectocontagiosas e suas formas de contágio (Figura 4).  

 

Figura 4 – Ilustração das páginas de apresentação da cartilha definição de 

doenças infectocontagiosas. Fortaleza-CE, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: Elaborada pela autora. 
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Em seguida, cada doença foi descrita, indicando-se: definição, agente etiológico, 

transmissão, sintomas e prevenção (Figura 5). Após a apresentação desses dados, foram listadas 

algumas vacinas, de acordo com as doenças relacionadas à cartilha, em um tópico chamado 

“Saiba mais sobre vacinas”. Para cada vacina, foi indicado: o que previne, esquema/doses e 

principais contraindicações de acordo com os guias e manuais selecionados (Figura 6).  

 

Figura 5 – Ilustração do conteúdo sobre doenças da cartilha. Fortaleza-CE, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

           Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Figura 6 – Ilustração do tópico sobre vacinas da cartilha. Fortaleza-CE, 2019. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                        Fonte: Elaborada pela autora. 
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Conforme observado por Melo et al. (2013), os adolescentes sabem que as vacinas 

são uma importante medida profilática para evitar doenças. Contudo, eles se referem às vacinas 

como meio de prevenção, sem direcionar as doenças específicas as quais elas se destinam. 

Relatos de Adamcheski, Wieczorkievicz e Junkes (2015) indicam que a maioria dos 

adolescentes possui o conhecimento sobre as vacinas ofertadas pela rede pública, mas 

desconhecem a importância de receberem os reforços destas. Entre os motivos citados pelo 

público para não retornarem as unidades de saúde para receberem a vacinação, estão: medo de 

sentir dor, desinteresse, falta de tempo e o horário de atendimento das unidades de saúde. 

Assim, é importante ressaltar a importância da imunização para a prevenção de 

doenças, sendo a escola um espaço privilegiado para o desenvolvimento de atividades em 

educação em saúde e a divulgação de informações sobre as vacinas. 

Depois de construída, foi enviada a primeira versão da cartilha para avaliação de 

conteúdo com especialistas. Ao final da avaliação, o designer gráfico realizou os ajustes 

conforme as sugestões dos especialistas e da orientação da pesquisadora. A cartilha foi 

composta em sua versão pós-validação por 28 páginas (APÊNDICE H), organizada conforme 

a figura 7: 

 

Figura 7 – Esquema representativo da composição da cartilha 

Educativa na versão pós-validação. Fortaleza - CE, 2020. 

 

   Fonte: Elaborada pela autora. 
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5.2 VALIDACÃO DA CARTILHA 

 

5.2.1 Validação com juízes especialistas 

 

Participaram desta etapa sete especialistas procedentes de Fortaleza-Ceará. Dos 

nove juízes convidados, um não retornou o contato e outro não devolveu o material no prazo 

estabelecido. A tabela 1, a seguir, apresenta a caracterização dos especialistas participantes da 

fase de validação de conteúdo da cartilha. 

 

Tabela 1 – Caracterização dos juízes especialistas participantes da etapa de 

validação. Fortaleza – CE, 2019. N=7. 

                                                                                                                         (continua) 

Características Especialistas 

 N % 

Sexo  

Feminino 6 85,7 

Masculino 1 14,3 

Idade  

30 a 39 anos 3 42,9 

40 a 49 anos 2 28,6 

Acima de 50 anos 2 28,6 

Formação  

Enfermeiro 3 42,9 

Médico 1 14,3 

Professor 3 42,9 

Tempo de formação  

5 a 10 anos 1 14,3 

11 a 20 anos 3 42,9 

21 a 30 anos 2 28,6 

31 a 40 anos 1 14,3 

Titulação  

Especialização 1 14,3 

Mestrado 3 42,9 

Doutorado 3 42,9 

Área de atuação  

Docência 5 71,4 

Docência e assistência em saúde 2 28,6 

Experiência com doenças infecciosas   

Sim 3 42,9 

Não 4 57,1 

Experiência com promoção da saúde  

Sim 6 85,7 

Não 1 14,3 
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Tabela 1 – Caracterização dos juízes especialistas participantes da etapa de validação. 

Fortaleza – CE, 2019. N=7. 

                             (conclusão) 

Características Especialistas 

 N % 

Experiência com educação   

Sim 7 100 

Não 0 0 

Experiência com elaboração de material educativo/escala  

Sim 7 100 

Não 0 0 

Experiência com validação de material educativo/escala  

Sim 5 71,4 

Não 2 28,6 

Participação em grupo/projeto de pesquisa  

Sim 6 85,7 

Não 1 14,3 

Publicação na temática*  

Sim 7 100 

Não 0 0 
*Temática: Educação; Doenças infecciosas; Promoção da saúde; Elaboração/validação de material 

educativo/escala. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Observou-se que a maioria é do sexo feminino (85,7%), com idade que variou entre 

31 e 64 anos, com média de idade 44,9 e desvio padrão de ±11,2. Entre os especialistas 

selecionados, 3 (42,9%) são enfermeiros, 3 (42,9%) professores de Biologia e 1 (14,3%) é 

médico. A maioria dos juízes atuam na docência (71,4%), sendo que dois dos especialistas 

(28,6%), além de atuarem como docentes, também exercem funções na área assistencial em 

saúde.  

Echer (2005) recomenda que a avaliação do material seja feita por profissionais de 

diferentes áreas, dessa forma serão consideradas diversas opiniões e enfoques sobre o mesmo 

tema, além de ajudar a uniformizar condutas e orientações. Para Moura, I. et al. (2017), o 

processo de validação realizado por diversos profissionais permite agregar conhecimentos 

especializados sobre o assunto abordado no material, representando um aspecto bastante 

favorável.  

Destaca-se que todos os especialistas afirmaram ter experiência com educação, com 

média de tempo de 13,6±7,6. Apenas um dos participantes relatou tempo de experiência inferior 

à média, 1 ano, como docente. Cerca de 85,7% (6) dos especialistas referiram ter experiência 
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com promoção da saúde, tempo médio e desvio padrão de 16,5±12,9, a maioria com mais de 

10 anos. O tempo médio e desvio padrão de experiência com doenças infecciosas foi de 

16,3±19,6 anos, conforme relatado por 3 juízes (42,9%). Além da experiência supracitada, 

todos afirmaram ter experiência com elaboração de material educativo/escala e 71,4% (5) com 

validação de material educativo/escala.  

Quando indagados sobre publicações, os especialistas responderam que: 85,7% (6) 

deles tinham publicações relacionadas à promoção da saúde, 85,7% (6) publicações 

relacionadas à elaboração e/ou validação de material educativo/escala, 85,7% (6) envolvendo 

educação e 14,3% (1) publicações envolvendo doenças infecciosas. Com relação a participação 

em grupos ou projetos de pesquisa, a maioria (85,7%) respondeu que sim, sendo as temáticas 

mencionadas: saúde na escola; promoção em saúde da criança; saúde da criança e do 

adolescente; tecnologias educacionais e educação a distância; prevenção de câncer do colo do 

útero e de mama; saúde do idoso.  

No tempo de formação, quase a totalidade (85,7%) dos especialistas afirmou ter 

mais de dez anos de formação na sua respectiva área. Apenas um especialista referiu ter 8 anos 

de formação. Quanto à titulação, 3 (42,9%) eram doutores e 3 (42,9%) mestres, dos quais um 

com doutorado em andamento. Somente um juiz referiu ter apenas o título de especialista. 

Com relação à validação de conteúdo e aparência da cartilha, os especialistas 

receberam um instrumento de avaliação composto por 28 itens, distribuídos em tópicos da 

seguinte forma: objetivos (2 itens), conteúdo (7 itens), linguagem (4 itens), ilustrações (4 itens), 

layout (8 itens), motivação (2 itens) e cultura (1 item), para os quais foi escolhida uma das 

opções: inadequado, parcialmente adequado, adequado, totalmente adequado.  

Assim, foi calculado o IVC para cada item da cartilha, tópico e para a cartilha como 

um todo. De acordo com a média dos IVC dos itens individuais, o IVC global da cartilha foi de 

0,98, indicando excelente grau de concordância entre os especialistas. Na grande maioria dos 

itens o IVC apresentou valoração máxima (1,0). Deve-se ressaltar que o IVC mínimo adotado 

no estudo foi de 0,78 para os itens individuais e 0,80 para os tópicos e a cartilha no geral. 

Na avaliação dos juízes, no tópico referente aos objetivos (Tabela 2), nenhum item 

foi julgado inadequado ou parcialmente adequado, sendo a cartilha validada, neste quesito, com 

IVC igual a 1. Somente um juiz classificou o item 1.1 (os objetivos são coerentes com as 

necessidades do público-alvo) como adequado. O especialista sugeriu acrescentar algo mais 

lúdico para que a criança/adolescente possa participar mais. Portanto, foi solicitado ao designer 

a confecção de um caça-palavras. 
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Tabela 2 – Valores do I-CVI e S-CVI/Ave na validação da categoria Objetivos 

realizada por juízes especialistas no assunto. Fortaleza - CE, 2019. 

 

Itens 
Inadequado 

Parcialmente 

adequado 
Adequado 

Totalmente 

adequado 

I -

CVI 

N N N N  

1. Objetivos     

1.1 Os objetivos são coerentes 

com as necessidades do 

público-alvo 

0 0 1 6 1 

1.2 A cartilha pode ser usada 

como ferramenta no processo 

de aprendizado sobre doenças 

infectocontagiosas e suas 

medidas preventivas 

0 0 0 7 1 

S-CVI/Ave 1 
 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A categoria conteúdo apresentou IVC de 0,96 (Tabela 3). Considerando o IVC 

mínimo de 0,78 de concordância entre as respostas, a categoria conteúdo da cartilha educativa 

encontra-se validada. Nenhum item foi julgado “inadequado”, no entanto uma parte dos 

especialistas considerou os seguintes itens como “adequado”: 2.1 (o conteúdo está adequado ao 

público-alvo); 2.3 (a divisão dos títulos e subtítulos do material são pertinentes); 2.4 (as ideias 

chaves são pontos importantes e merecem destaque); 2.5 (o conteúdo é suficiente para atender 

as necessidades do público-alvo); 2.6 (as informações apresentadas estão cientificamente 

corretas).   

Foi indicado retificar a definição de doenças infectocontagiosas, assim como suas 

formas de transmissão. De acordo com o livro de epidemiologia utilizado para embasar as 

informações na cartilha, as doenças infectocontagiosas são aquelas transmitidas por contato 

direto, de forma imediata ou mediata. Em alguns casos, a transmissão por fômites pode 

intermediar a transmissão direta mediata, mas geralmente a transmissão por objetos é um 

mecanismo de transmissão indireta (ROUQUAYROL; SILVA, 2018). Dessa forma, optou-se 

por remover a imagem referente a transmissão por objetos (chupeta), que poderia confundir o 

público-alvo.  

Outra recomendação foi revisar as formas de transmissão da meningite e 

acrescentar à lista de doenças o Papilomavírus Humano (HPV) e a sífilis. As IST estão entre as 

doenças transmissíveis mais comuns, sendo consideradas um problema de saúde pública que 

afeta a saúde e a vida população mundial. Nos últimos anos, observou-se aumento de 
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notificações de casos de sífilis adquirida, sífilis em gestantes e sífilis congênita no Brasil. Em 

2018, foram notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 

158.051 casos de sífilis adquirida; 62.599 casos de sífilis em gestantes; 26.219 casos de sífilis 

congênita; e 241 óbitos por sífilis congênita (BRASIL, 2019b). Na pesquisa realizada por 

Pereira et al. (2020), o aumento do número de casos de sífilis na população pode estar associado 

a desinformação. Assim, justifica-se o acréscimo dessas doenças ao conteúdo da cartilha, sendo 

acatadas as sugestões do juiz. 

Os itens que receberam menor pontuação foram o 2.3 (a divisão dos títulos e 

subtítulos do material são pertinentes) e o 2.7 (a sequência do texto é lógica), sendo 

considerados “parcialmente adequado” por um especialista, o que levou os itens a atingirem 

IVC de 0,86. Como sugestões, o juiz indicou acrescentar uma lista com as doenças que seriam 

abordadas na cartilha e um texto para justificar a escolha desses agravos, sendo reformulada a 

página referente à definição da doença para incluir esses ajustes. 

 

Tabela 3 – Valores do I-CVI e S-CVI/Ave na validação da categoria Conteúdo 

realizada por juízes especialistas no assunto. Fortaleza - CE, 2019. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Itens 
Inadequado 

Parcialmente 

adequado 
Adequado 

Totalmente 

adequado 

I -

CVI 

N N N N  

2. Conteúdo     

2.1 O conteúdo está 

adequado ao público-alvo  
0 0 2 5 1 

2.2 A cartilha oferece 

informações sobre a 

prevenção de doenças 

0 0 0 7 1 

2.3 A divisão dos títulos e 

subtítulos do material são 

pertinentes  

0 1 1 5 0,86 

2.4 As ideias chaves são 

pontos importantes e 

merecem destaque  

0 0 2 5 1 

2.5 O conteúdo é 

suficiente para atender as 

necessidades do público-

alvo  

0 0 4 3 1 

2.6 As informações 

apresentadas estão 

cientificamente corretas 

0 0 1 6 1 

2.7 A sequência do texto é 

lógica  
0 1 0 6 0,86 

S-CVI/Ave 0,96 
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A tabela 4, demonstra que houve 100% de concordância entre os especialistas no 

quesito linguagem. Os especialistas que responderam “adequado”, justificaram a existência de 

alguns termos técnicos que poderiam ser substituídos, como “agente etiológico” por “agente 

causador”. Os especialistas também sugeriram a revisão textual da cartilha, pois foram 

detectados erros ortográficos, sendo este processo realizado com o auxílio de um profissional 

da área. 

Conforme estudo de Lessa et al. (2018), sugere-se que a linguagem adotada seja 

objetiva e de fácil compreensão, devendo utilizar fontes legíveis e textos curtos distribuídos 

entre as imagens para tornar o material mais didático. No processo de comunicação escrita, o 

texto deve estar apropriado à escolaridade e ao nível cultural do público-alvo, pois essa 

aproximação facilita a propagação do conhecimento científico através de uma linguagem 

coloquial e acessível, sendo fundamental sua adequação na comunicação da educação em saúde 

(TELES et al., 2014; FREITAS; CABRAL, 2008). Assim, houve o cuidado de usar de forma 

moderada os termos técnicos e, quando utilizados, foram devidamente esclarecidos. 

 

Tabela 4 – Valores do I-CVI e S-CVI/Ave na validação da categoria Linguagem 

realizada por juízes especialistas no assunto. Fortaleza - CE, 2019. 

 

Itens 
Inadequado 

Parcialmente 

adequado 
Adequado 

Totalmente 

adequado 
 

I -

CVI 

N N N N   

3. Linguagem      

3.1 O estilo da redação é 

compatível com o 

público-alvo  
0 0 0 7 

 

1 

3.2 A escrita utilizada é 

atrativa  
0 0 0 7 

 
1 

3.3 A linguagem é clara e 

objetiva  
0 0 1 6 

 
1 

3.4 As informações estão 

em concordância com a 

ortografia 
0 0 1 6 

 

1 

S-CVI/Ave  1 
 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O tópico ilustrações apresentou IVC de 0,93, demonstrando aceitação do quesito 

por grande parte dos especialistas. A maioria dos itens apresentou um IVC igual a 1 (Tabela 5). 

Nos itens 4.1 (as ilustrações utilizadas são pertinentes com o conteúdo) e 4.2 (as ilustrações são 

claras e transmitem facilidade de compreensão), o IVC foi de 0,86. As principais sugestões 
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relacionadas a esses itens pelo juiz, foram para modificar as imagens relacionadas a prevenção 

da gripe, associar a imagem das manchas causadas pela varicela com a figura da pele e substituir 

a imagem no período de duração da doença (catapora) por um calendário. Também foi 

recomendado organizar a lista de itens nos tópicos sintomas e prevenção de acordo com a ordem 

das imagens. Todas as modificações sugeridas foram realizadas. 

As ilustrações são importantes para a compreensão de um texto, tendo como função 

atrair o leitor, despertar e manter seu interesse pela leitura, complementar e reforçar a 

informação, devendo estar dispostas próximas dos textos aos quais elas se referem, permitindo 

o leitor segui-las e entendê-las (MOREIRA; NOBREGA; SILVA, 2003).  

 

Tabela 5 – Valores do I-CVI e S-CVI/Ave na validação da categoria Ilustrações 

realizada por juízes especialistas no assunto. Fortaleza - CE, 2019. 

 

Itens 
Inadequado 

Parcialmente 

adequado 
Adequado 

Totalmente 

adequado 

I -

CVI 

N N N N  

4. Ilustrações     

4.1 As ilustrações utilizadas são 

pertinentes com o conteúdo 
0 1 0 6 0,86 

4.2 As ilustrações são claras e 

transmitem facilidade de 

compreensão  
0 1 1 5 0,86 

4.3 As legendas aplicadas as 

imagens estão adequadas e 

auxiliam o leitor compreender a 

imagem  

0 0 2 5 1 

4.4 A quantidade de ilustrações 

está adequada para o conteúdo 

do material educativo  
0 0 1 6 1 

S-CVI/Ave 0,93 
 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

No que diz respeito ao layout, a categoria apresentou um índice 100% de 

concordância, S-CVI/Ave: 1 (Tabela 6). Embora bem avaliada, alguns especialistas assinalaram 

a opção “adequado”, recomendando rever o alinhamento do textual, inserir jogos para tornar a 

cartilha mais atrativa, padronizar o estilo de fonte nos tópicos e subtópicos e alterar o papel de 

impressão da capa para um material mais maleável, sendo essas orientações atendidas. 

Estratégias como jogos, charadas, colagens e outros elementos lúdicos podem 

proporcionar uma leitura interativa e dinâmica, fortalecendo o processo de ensino-
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aprendizagem, tornando-o prazeroso e desafiador, além de fornecer uma resposta ao conteúdo 

explanado (MOURA, D. et al., 2017). 

 

Tabela 6 – Valores do I-CVI e S-CVI/Ave na validação da categoria Layout 

realizada por juízes especialistas no assunto. Fortaleza - CE, 2019. 

 

Itens 
Inadequado 

Parcialmente 

adequado 
Adequado 

Totalmente 

adequado 

I -

CVI 

N N N N  

5. Layout     

5.1 O tipo de letra facilita a 

leitura da cartilha 
0 0 0 7 1 

5.2 As cores aplicadas ao texto 

são adequadas e facilitam a 

leitura  
0 0 1 6 1 

5.3 A apresentação da cartilha 

está atrativa e bem organizada  
0 0 2 5 1 

5.4 O formato (tamanho) do 

material educativo está 

adequado  
0 0 0 7 1 

5.5 O número de páginas é 

suficiente 
0 0 0 7 1 

5.6 A disposição do texto está 

adequada  
0 0 1 6 1 

5.7 O tamanho da letra dos 

títulos, subtítulos e texto são 

adequadas  
0 0 0 7 1 

5.8 O papel de impressão do 

material está apropriado 
0 0 1 6 1 

S-CVI/Ave 1 
 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os itens relacionados à motivação e cultura foram avaliados com unanimidade, 

revelando um IVC igual a 1, conforma exposto nas tabelas 7 e 8. Entretanto, alguns juízes 

consideraram que é preciso adequar alguns termos científicos (agente etiológico por agente 

causador). O termo agente etiológico foi modificado por agente causador nos textos das 

doenças, como aconselhado.  

Um dos juízes recomendou mencionar o público-alvo da cartilha. Entretanto, optou-

se por não apontar um público-alvo específico na cartilha para que ela possa ser utilizada por 

outros públicos, não só estudantes do Ensino Médio, e em outros espaços além da escola. Para 

isso, será realizado no futuro o processo de validação com alunos do Ensino Fundamental. 
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Tabela 7 – Valores do I-CVI e S-CVI/Ave na validação da categoria Motivação realizada 

por juízes especialistas no assunto. Fortaleza - CE, 2019. 

 

Itens 
Inadequado 

Parcialmente 

adequado 
Adequado 

Totalmente 

adequado 

I -

CVI 

N N N N  

6. Motivação     

6.1 O conteúdo está motivador 

e incentiva a prosseguir com a 

leitura  

0 0 1 6 1 

6.2 O conteúdo despertou 

interesse do leitor  
0 0 1 6 1 

S-CVI/Ave 1 
 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Tabela 8 – Valores do I-CVI e S-CVI/Ave na validação da categoria Cultura 

realizada por juízes especialistas no assunto. Fortaleza - CE, 2019. 

 

Itens 
Inadequado 

Parcialmente 

adequado 
Adequado 

Totalmente 

adequado 

I -

CVI 

N N N N  

7. Cultura     

7.1 O material está apropriado 

ao nível sociocultural do 

público-alvo proposto 

0 0 2 5 1 

S-CVI/Ave 1 
 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Após analisar as avaliações de cada especialista, foram compiladas as alterações a 

serem realizadas. De acordo com o Quadro 4, foram realizadas diversas sugestões, tais como: 

substituição de termos técnicos; modificações nas ilustrações; reelaboração de frases; adição de 

informações e/ou conteúdo. As recomendações dos especialistas foram acatadas em sua 

maioria. Para isso, foi necessário o retorno ao designer gráfico para fazer as devidas 

modificações, dando origem a segunda versão da cartilha. Embora a cartilha tenha apresentado 

avaliação satisfatória, as sugestões dos especialistas foram consideradas pertinentes, 

contribuindo para o aperfeiçoamento do material educativo.  

Carvalho et al. (2019) destacam que os ajustes no texto sugeridos pelos juízes 

devem ser realizados, contribuindo para tornar a cartilha compreensível e clara quando for 

avaliada pelo público-alvo, assim, mesmo que o material educativo possua conteúdo correto, 

se não for compreensível para o público-alvo, sua utilização será inviabilizada. 
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Quadro 4 – Lista de sugestões realizadas pelos juízes especialistas para validação da 

cartilha educativa. Fortaleza – CE, 2019. 

                                                                                                                                     (continua) 

Elemento da 

cartilha/Página 
Sugestões Aceitação 

Capa 

Retirar os símbolos das instituições 

Acatado Remover a palavra “cartilha” do título 

Reformular o título, torná-lo mais atraente 

Apresentação 
Dispor as perguntas em balões 

Acatado 
Colocar a sigla “SUS” após a frase por extenso 

Pág. 5 

Acrescentar “sistema de defesa” após sistema 

imunológico 

Em parte, pois a frase foi 

reformulada 

Reescrever a frase inicial: é uma doença causada 

um vírus que a ataca o sistema de defesa do 

indivíduo, aumentando as chances de contrair 

outras infecções 

Em parte, pois foi 

acrescido “sistema 

imunológico” 

Inserir os termos “com o vírus HIV após sangue 

contaminado” Acatado 

Acrescentar a transmissão vertical 

Substituir os itens finais por: mãe (portadora do 

vírus) para o filho durante a gestação, parto ou 

amamentação 

Em parte, pois a frase foi 

reformulada 

Adicionar o item “instrumentos diversos não 

esterilizados” no tópico prevenção 
Acatado 

Acrescentar a palavra “desprotegidas” ou “sem 

camisinha” após relações sexuais 

Pág. 6 

Acrescentar “vômitos” no tópico sintomas 

Acatado Remover o item “testar previamente sangue e 

hemoderivados para transfusão” 

Reescrever o último de item do tópico prevenção: 

durante a gravidez de mulheres infectadas deve 

ser feito o pré-natal e o uso adequado da 

medicação (antirretroviral e, após o parto, não 

amamentar o bebê 

Em parte, pois foi retirado 

o termo “pré-natal”  

Pág. 7 

Substituir “afetam” por “causam infecção” na 

definição da doença 

Em parte, pois a frase foi 

reformulada para evitar 

repetição de termos 

Acrescentar os subtipos dos vírus Acatado 

Pág. 8 

Acrescentar “sem a devida higienização” após a 

frase não compartilhar copos, talheres, pratos e 

objetos de uso pessoal 

Acatado 
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Quadro 4 – Lista de sugestões realizadas pelos juízes especialistas para validação da 

cartilha educativa. Fortaleza – CE, 2019. 

  (continuação) 

Elemento da 

cartilha/Página 
Sugestões Aceitação 

Pág. 8 

Continuar o item “evitar tocar olhos, nariz e boca” 

com a frase “após o contato com superfícies 

potencialmente contaminadas (corrimão, 

maçanetas, bancos, etc.)” 

Em parte, pois foi 

removido o termo “banco” 

 

Colocar o termo “de pessoas” após aglomerações Acatado 

Pág. 9 

Substituir a frase na definição da doença por: 

doença causada por vírus que causam inflamação 

do fígado 

Em parte, pois a frase foi 

reformulada para evitar 

repetição de termos 

Pág. 10 

Separar os sintomas das hepatites B e C 

Não, pois os sintomas 

indicados são os mesmos 

para as duas doenças 

Acrescentar após preservativo “nas relações 

sexuais” 
Acatado 

Pág. 11 
Reescrever a frase no tópico agente etiológico 

Acatado 
Substituir a palavra “aspiração” 

Pág. 12 

Acrescentar no tópico sintomas: sonolência e falta 

de apetite 
Acatado 

Identificar quais os sintomas de cada meningite 

(Bacteriana e/ ou viral) 

Não, pois os sintomas são 

semelhantes e a página 

ficaria com excesso de 

texto 

Completar a frase “evitar aglomerações” com “de 

pessoas” 
Acatado 

Retirar a imagem do vírus 

Em parte, pois a imagem 

foi modificada para fazer 

associação com os 

sintomas 

Pág. 14 

Acrescentar ao tópico sintomas: manchas brancas 

nas bochechas, perda de apetite e conjuntivite 

Em parte, pois não foi 

adicionado a conjuntivite 

(um dos itens mencionava 

a irritação nos olhos) 

Retirar as imagens dos sintomas por estarem 

muito pequena 

Em parte, pois foi 

realocado uma das imagens 

e as demais figuras foram 

ampliadas 

Substituir o termo “imunodeprimidos” por 

“pessoas com sistema de defesa fraco” 

Não, pois a frase foi 

removida (informação 

contida no tópico vacinas) 

Pág. 15 
Acrescentar a palavra bactéria antes do nome 

científico 
Acatado 

Pág. 16 

Substituir o item “tosse produtiva” por “tosse com 

eliminação de catarro, muco e sangue” 

Em parte, pois o item foi 

reformulado 

Adicionar “com remédio” após a frase tratamento 

dos doentes 

Não, julgou-se 

desnecessário 
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Quadro 4 – Lista de sugestões realizadas pelos juízes especialistas para validação da 

cartilha educativa. Fortaleza – CE, 2019. 

  (conclusão) 

Elemento da 

cartilha/Página 
Sugestões Aceitação 

Pág. 17 

Reescrever a frase no tópico transmissão: Por 

meio do contato com o líquido das bolhas ou pela 

tosse, espirro e fala de pessoas infectadas. 

Acatado 

Pág. 18 

Acrescentar ao tópico sintomas: perda de apetite e 

cansaço 
Acatado 

Adicionar o tópico complicações: encefalite, 

pneumonia, infecção de ouvido 

Não, pois não haveria 

espaço suficiente na página 

Na prevenção, incluir o item: desinfecção de 

objetos contaminados 
Acatado 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

5.2.2 Validação com o público-alvo 

 

Em sequência, após os ajustes da cartilha e desenvolvimento da sua 2ª versão, foi 

realizada a validação da cartilha pelo público-alvo. A seguir, apresenta-se o perfil 

sociodemográfico do público-alvo envolvido no estudo (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Caracterização do público-alvo que avaliou a cartilha educativa. Fortaleza – 

CE, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(continua) 

Características Frequência 

Sexo  

Feminino 51% 

Masculino 49% 

Idade  

˂ 18 anos 86% 

≥ 18 anos 14% 

Cor  

Amarela 10% 

Branca 16% 

Indígena 2% 

Parda 49% 

Preta 24% 
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Tabela 9 – Caracterização do público-alvo que avaliou a cartilha educativa. Fortaleza – 

CE, 2020. 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Foram convidados a participar dessa etapa 84 alunos de duas turmas do 3º ano do 

Ensino Médio. Dos 51 que aceitaram o convite, 51% eram mulheres e 49% homens. A faixa 

etária que prevaleceu foi a de menor de 18 anos (86%), com idades variando entre 16 a 19 anos. 

A cor prevalente foi a parda (49%), seguidas a preta (24%), branca (16%), amarela (10%) e 

indígena (2%).  

Na escolaridade dos pais ou responsável, prevaleceu aqueles que assinalaram 

Ensino Fundamental Incompleto (37%) e Ensino Médio Completo (35%), seguidos de Ensino 

Médio Completo (10%), Ensino Fundamental Completo (6%), Superior completo (6%) e 

Superior incompleto (4%). Apenas um aluno não soube indicar a escolaridade dos pais ou 

responsável (2%). 

Após o preenchimento dos dados sociodemográficos, procedeu-se a avaliação da 

cartilha. De acordo com a tabela 10 observa-se que todos os itens avaliados tiveram 

concordância positiva acima de 75% e três itens tiveram concordância positiva por todos os 

participantes, atingindo 100%. Como pode ser observado, os quatro aspectos avaliados pelos 

alunos alcançaram nível de concordância superior ao mínimo estabelecido para esta avaliação, 

variando de 82% a 100%, o que indica um excelente nível de concordância entre os estudantes. 

 

Tabela 10 – Avaliação pelo público-alvo quanto organização, estilo da escrita, 

aparência e motivação da Cartilha. Fortaleza-CE, 2020. 

 

 (conclusão) 
Características Frequência 

Escolaridade do Pai/Mãe ou Responsável  

Fundamental incompleto 37% 

Fundamental completo 6% 

Médio incompleto 10% 

Médio completo 35% 

Superior incompleto 4% 

Superior completo 6% 

Não sei 2% 
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Variáveis 
Respostas 

Positivas 

Respostas 

Negativas 

Respostas 

Imparciais 

 N % N % N % 

1.Organização (sim/não/em parte)       

1.1 A capa chamou sua atenção?  47 92% - - 4 8% 

1.2 A sequência do conteúdo está adequada?  50 98% - - 1 2% 

1.3 A estrutura da cartilha educativa está organizada?  50 98% - - 1 2% 

1.4 O tamanho do conteúdo escrito é adequado?  48 94% 1 2% 2 4% 

2. Estilo de escrita        

2.1 Quanto ao entendimento das frases, elas são: fáceis de 

entender/difíceis de entender/não sei 

51 100% - - - - 

2.2 Conteúdo escrito é: claro/confuso/não sei 50 98% 1 2% - - 

2.3 O texto é: interessante/desinteressante/não sei 51 100% - - - - 

3. Aparência       

3.1 As ilustrações são: simples/complicadas/outro 42 82% 2 4% 7 14% 

3.2 As ilustrações servem para complementar o texto? 

sim/não/outro  

51 100% - - - - 

3.3 As páginas ou secções parecem organizadas? 

sim/não/outro 

49 96% 1 2% 1 2% 

4. Motivação (sim/não/não sei)       

4.1 Em sua opinião, qualquer pessoa que ler essa cartilha, 

vai entender do que se trata? 

42 82% 3 6% 6 12% 

4.2 Você se sentiu motivado de ler a cartilha até o final? 44 86% 4 8% 3 6% 

4.3 A cartilha educativa lhe sugeriu a agir ou pensar a 

respeito do cuidado com sua saúde? 

50 98% - - 1 2% 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

No tópico referente a organização, quatro alunos disseram que a capa chamava 

atenção “em parte”, sendo sugerido torná-la mais colorida, o que foi acatado. Para Moreira, 

Nóbrega e Silva (2003), a capa deve atrair o leitor, utilizando imagens e cores que chamem 

atenção.  

Sobre a sequência dos conteúdos da cartilha, um aluno marcou a opção “em parte”, 

sugerindo reunir as IST das demais doenças. Não foi acatado a sugestão, pois optou-se por 

seguir a ordem alfabética de doenças descritas no sumário. Apenas um participante indicou uma 

resposta negativa no item 1.4 (o tamanho do conteúdo escrito é adequado). Ele argumentou que 
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pessoas de idade avançada teriam dificuldade em ler. Dois estudantes assinalaram a opção “em 

parte”, em que um deles disse que poderia haver mais informações para aqueles que se 

interessassem mais sobre o assunto, o outro não justificou sua resposta. 

Ressalta-se que a cartilha educativa foi desenvolvida para ser trabalhada com o 

público jovem, que cartilhas educativas destinadas para pessoas idosas devem passar por um 

processo de design e diagramação diferentes (MOREIRA; NÓBREGA; SILVA, 2003). 

Aumentar a quantidade de páginas e informações, deixaria o material educativo muito longo, 

deixando a leitura cansativa, o que poderia prejudicar a compreensão do público (SILVA, 

2018). 

Os alunos afirmaram que o texto escrito é de fácil compreensão, claro e interessante. 

Um aluno julgou a escrita confusa, sem, entretanto, descrever o motivo. Segundo Peçanha et 

al. (2019), se a cartilha possuir um formato simples, atraente e linguagem clara, ela pode ser 

utilizada como meio educativo para esclarecer e divulgar informações, fazendo com que o 

público-alvo se interesse e entenda as informações contidas no material. 

Na avaliação do tópico aparência todos os alunos concordaram que as ilustrações 

complementam o texto. Sobre a organização das páginas ou secções, um dos participantes 

respondeu que não, pedindo para separar vírus das outras doenças. Como dito anteriormente, 

preferiu-se seguir a sequência das doenças conforme sumário organizado em ordem alfabética. 

O estudante que marcou a opção “outro”, solicitou que as imagens ficassem perto do texto. 

Exceto na página sobre sintomas das hepatites, o texto e as ilustrações às quais se referem 

situam-se próximos. Dessa forma, foi realizada a modificação apenas nessa página.  

Para 42 alunos (82%), as ilustrações foram consideradas simples, sendo descritas 

como criativas e fáceis de entender. Os dois participantes que responderam que as imagens são 

complicadas não fizeram comentários ou sugestões. Dos sete estudantes que assinalaram a 

opção “outro”, três consideraram as ilustrações complexas ou que algumas imagens eram 

difíceis de entender, sem especificar quais ilustrações. Entretanto, desses 7 alunos, 4 avaliaram 

as imagens de forma positiva, de acordo com os comentários a seguir: 

 

São bem ilustrativas e divertidas de entender (Aluno A). 

Ótimos desenhos (Aluno B). 

Muito bom, chama a atenção do leitor (Aluno C). 

Minimalistas e bem bonitas (Aluno D). 

 

Em um estudo sobre a promoção de educação ambiental através do uso de cartilhas, 

o autor afirma que ilustrações são muito úteis, pois podem retratar a realidade, facilitar a 
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percepção de detalhes, dar destaque a algum elemento e permitir a visualização de processos 

(BACELAR et al., 2009). O uso de imagens em recursos didáticos e pedagógicos é importante 

facilitar o aprendizado do educando, além de poder auxiliar na compreensão de conceitos, ideias 

e conteúdos, tendo uma melhor noção e clareza dos conhecimentos científicos e teorias 

estudados (POSSETE, 2014).  

Quando perguntados sobre a motivação, 6% (3) opinaram negativamente e 12% (6) 

marcaram a opção “não sei” no item 4.1 (em sua opinião, qualquer pessoa que ler essa cartilha, 

vai entender do que se trata), indicando que analfabetos e algumas pessoas poderiam ter 

dificuldade em entender o texto, apesar de ser claro.  

Dos participantes, 8% (4) não se sentiram motivados a ler a cartilha até o final e 6% 

não souberam responder. Um dos estudantes que assinalou “não”, justificou que queria ler os 

conteúdos que mais o interessavam, pois eram muitos. Outro revelou que não se sentiu 

motivado, mas ficou mais preocupado com sua saúde. Entretanto, quase todos os alunos (98%) 

afirmaram que a cartilha sugeria agir ou pensar a respeito sobre a própria saúde.  

Segundo Camacho et al. (2014), é importante adotar novas ferramentas como 

métodos de ensino. Essas tecnologias, como a cartilha, fornecem informações importantes para 

a educação em saúde, favorecendo a aquisição de conhecimentos sobre o assunto trabalhado e 

mudanças de comportamento. Os materiais educativos, desde que compreensíveis e atrativos, 

podem ser uma alternativa para sensibilizar as pessoas no processo de autocuidado (XIMENES 

et al., 2019).  

No instrumento apresentado aos estudantes, também foi solicitado que eles registrassem 

suas opiniões no final da avaliação. Alguns dos comentários estão descritos no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Comentários realizados pelo público-alvo sobre a cartilha educativa. 

Fortaleza – CE, 2020. 

(continua) 
Comentários 

“Muito organizado e procura mostrar com facilidade as prevenções que devem ser tomadas.” 

“A cartilha está muito bonita, o conteúdo está fácil de interpretar e bem elaborada.” 

“Achei bastante interessante, as cores diferenciando cada doença, super objetiva. Gostei muito.” 

“Gostei muito da cartilha, pois ela nos ajuda a nos prevenir e conscientizar sobre as doenças no 

nosso dia a dia.” 

“Está ótimo, fácil de entender, está organizado e muito lindo.” 
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Quadro 5 – Comentários realizados pelo público-alvo sobre a cartilha 

educativa. Fortaleza – CE, 2020. 

(conclusão) 

Comentários 

“Ela é uma cartilha importante para a saúde e também ajuda a nos prevenir. Eu gostei bastante de 

ter tido o privilégio desse material em minhas mãos para ficar por dentro do assunto.” 

“Eu gostei do que li na cartilha e tá muito bom. Amei o conteúdo que está escrito na cartilha. 

“Ótimo, muito interessante. Está tudo bem organizado e explicadinho. Gostei do caça-palavras.” 

“Muito boa, bem organizada e fácil de entender.” 

“A cartilha tá linda, de fácil entendimento e as ilustrações estão claras, abrange bastante coisa que 

é importante para a nossa vida.” 

“Muito explicativa e fácil entendimento, chama a atenção e incentiva a continuar a leitura.” 

“Dá ensinamento para quem não sabe se prevenir e dá pra entender bem.” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

De acordo com as respostas do questionário e dos comentários, a maioria dos alunos 

avaliou a cartilha de forma positiva, considerando o conteúdo claro, explicativo e com 

ilustrações atrativas. Outro aspecto mencionado foi a relevância da cartilha, que pode promover 

uma preocupação com o próprio cuidado em saúde e a importância da prevenção de doenças. 

Entre as sugestões citadas, os alunos solicitaram incluir mais doenças, aumentar o 

tamanho da fonte para pessoas com dificuldade visual e fazer um site. Não foram acrescentadas 

outras doenças para não aumentar o conteúdo da cartilha, o que poderia desmotivar a leitura. O 

tamanho da fonte foi alterado em alguns pontos da cartilha, mas ressalta-se que foi utilizado o 

tamanho mínimo adequado ao público-alvo (tamanho 12) de acordo com Moreira, Nóbrega e 

Silva (2003). Sobre o site, o PROFBIO irá disponibilizar os produtos desenvolvidos em seu site 

e pretende-se futuramente criar um aplicativo ou software sobre o tema.  

A elaboração de cartilhas como tecnologia didático-pedagógica nas aulas de 

Ciências promove um aprendizado mais interativo e dinâmico, estimulando a participação de 

professores e alunos (LIMA et al., 2017). Esse recurso de aprendizagem pode auxiliar na 

disseminação do conhecimento e permitir a comunicação e motivação dentro da sala de aula 

(SOUZA; SANTOS; GUIMARÃES, 2018). Contudo, é preciso validar junto com o público-

alvo as informações contidas, assim como o processo de comunicação, para evitar dificuldades 

no entendimento do texto do material educativo (SALLES; CASTRO, 2010). 
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A participação do público-alvo na etapa de validação possibilita avaliar se a 

ferramenta educativa elaborada está adequada em relação à clareza e compreensão da 

linguagem e das ilustrações, com conteúdo relevante que estimulem a mudança de 

comportamento nos indivíduos (GALDINO et al., 2019). Assim, avaliação dos materiais 

educativos pelo seu público-alvo é importante para que sejam realizadas mudanças e correções 

em trechos não compreensíveis (GALINO NETO et al., 2017). 

Em um estudo realizado por Matos et al. (2015) é fundamental considerar o público-

alvo que irá utilizar o recurso didático, pois fatores como nível cognitivo dos alunos e o contexto 

sociocultural no qual eles estão inseridos são relevantes para a aplicação da proposta. Deste 

modo, devem ser realizadas adequações e adaptações por parte do professor. 

Segundo Silva, Mello e Carlos (2010) o protagonismo juvenil deve ser prioridade 

em ações de saúde, estimulando sua autonomia e participação dos jovens no planejamento, 

implementação e avaliação dessas ações, o que favorece sua eficácia e impacto social. Neste 

sentido, é preciso diversificar as metodologias de ensino e ações educativas, ouvindo os alunos 

e realizando modificações necessárias, para que o ensino ofereça mais autonomia ao indivíduo 

(ZUANON; DINIZ; NASCIMENTO, 2010). 

Dessa forma, a participação dos estudantes na validação do material educativo foi 

relevante para evidenciar problemas na compreensão no seu conteúdo e a possibilidade de 

melhorar alguns aspectos da cartilha, o que pode contribuir para sua efetividade e 

aplicabilidade. Assim, após apreciação dos alunos e realizadas as alterações sugeridas, foi 

criada a versão final da cartilha (APÊNDICE H). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização de cartilhas educativas pode contribuir para simplificar a disseminação 

de conteúdos complexos, facilitando sua compreensão e a aquisição do conhecimento 

científico. Esses instrumentos podem ajudar o professor a atrair a atenção dos alunos e estimular 

sua participação no processo de ensino aprendizagem, através da adoção de práticas educativas 

dinâmicas, interativas e criativas, desviando-se do modelo tradicional de ensino e incentivando 

maior autonomia dos estudantes.       

A cartilha educativa sobre doenças infectocontagiosas pode ser empregada como 

um importante recurso na divulgação de informações sobre esses agravos, representando um 

instrumento atrativo e de fácil leitura, que pode ajudar a veicular dados como: causa, formas de 

transmissão, sintomas e medidas de prevenção desses problemas de saúde. Dessa forma, esse 

material pode auxiliar na promoção e prevenção da saúde do público-alvo.  

Ações de promoção da saúde na escola ajudam a promover a integração entre saúde 

e educação, estimulando os estudantes a participar ativamente da manutenção do seu estado de 

saúde e melhoria de sua qualidade de vida. Sendo uma importante estratégia nesse processo, a 

educação em saúde contribui para aprofundar o conhecimento sobre os assuntos trabalhados, 

além de incentivar e conscientizar sobre a adoção de hábitos de vida saudáveis. 

O estudo revelou que o material produzido apresentou um IVC geral elevado (0,98) 

e um índice de concordância acima do preconizado, sendo avaliado quanto ao conteúdo e 

aparência de forma satisfatória. O material elaborado por apresentar uma linguagem clara e de 

fácil entendimento, conteúdo objetivo e ilustrações atrativas, pode ajudar a despertar o interesse 

dos adolescentes sobre assunto, demonstrando sua importante contribuição na área de educação 

em saúde. Apesar do material ter sido validado pelos especialistas, suas sugestões e comentários 

foram considerados importantes para serem realizados ajustes, modificações e acréscimos para 

o aprimoramento da cartilha.  

A participação dos alunos na etapa de validação também foi extremamente 

relevante, pois pode contribuir para avaliar a adequação da ferramenta educativa para o público-

alvo, além de permitir as mudanças necessárias para sua melhoria. Esse momento também foi 

importante para estimular a participação dos alunos nas aulas de Biologia e incentivar seu 

protagonismo no processo de ensino-aprendizagem. 
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Todavia o estudo apresenta algumas limitações. Para que a cartilha possa ser usada 

por alunos do Ensino Fundamental, é preciso realizar o processo de avaliação também com esse 

público. Assim, sugere-se que a cartilha passe por outras etapas de validação.  

Ressalte-se que o material será disponibilizado no Site e Repositório Nacional do 

Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional, e algumas cópias também 

serão distribuídas no centro de multimeios da escola onde o trabalho foi realizado. 
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APÊNDICE A – TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE 

CARTILHA EDUCATIVA PARA PREVENÇÃO DE DOENÇAS 

INFECTOCONTAGIOSAS NAS ESCOLAS”. O objetivo deste estudo é desenvolver e avaliar 

uma cartilha educativa sobre doenças infectocontagiosas para aumentar o nível de 

conhecimento de alunos sobre o assunto. Seus pais/cuidadores permitiram que você participe. 

A sua participação não é obrigatória e, a qualquer momento, poderá desistir da participação. 

Tal recusa não trará prejuízos em sua relação com o pesquisador ou com a instituição em que 

estuda. Tudo foi planejado para minimizar os riscos de sua participação, porém você pode sentir 

algum desconforto, dificuldade ou desinteresse. Caso sinta algo desagradável poderá 

interromper a sua participação e, se houver interesse, conversar com o pesquisador sobre o 

assunto. Se você concordar em participar, a pesquisa será feita na escola em que estuda, onde 

você responderá um questionário avaliativo sobre a cartilha. 

Ninguém saberá identificar o que você responder na pesquisa, nem mesmo seus pais ou 

cuidadores. Os resultados da pesquisa vão ser publicados, mas sem identificar as crianças que 

participaram da pesquisa.  

 Quando terminarmos a pesquisa os resultados serão divulgados através da dissertação 

que será apresentada como trabalho de conclusão do curso: Mestrado Profissional em Ensino 

de Biologia. A divulgação está prevista para agosto de 2020 onde será disponibilizada uma 

cópia do trabalho na Sala de Multimeios da escola.  

Você não receberá remuneração pela participação. As suas respostas não serão 

divulgadas de forma a possibilitar a sua identificação. Além disso, você está recebendo uma 

cópia deste termo onde consta o telefone do pesquisador principal, podendo tirar dúvidas agora 

ou a qualquer momento. Caso tenha alguma dúvida pode nos procurar pelos telefones (85) 

98899-7347 ou (85) 996622003, pesquisadora Lydia Dayanne Maia Pantoja e/ou pesquisadora 

Liliane Chagas Pascoal.  

 

______________________________________ 

Lydia Dayanne Maia Pantoja – Pesquisador Principal 

Docente da Universidade Estadual do Ceará – UECE 

(85) 98899-7347 ou (85) 996622003 
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Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa “CONSTRUÇÃO 

E VALIDAÇÃO DE CARTILHA EDUCATIVA PARA PREVENÇÃO DE DOENÇAS 

INFECTOCONTAGIOSAS NAS ESCOLAS”, cujo objetivo é desenvolver e avaliar uma 

cartilha educativa sobre doenças infectocontagiosas. Entendi as coisas ruins e as coisas boas 

que podem acontecer. Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer 

momento, posso dizer “não” e desistir que ninguém vai ficar chateado ou furioso. Os 

pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis. 

 

Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da pesquisa. 

 

 

Fortaleza, ............................. de ............ 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Aluno 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(ESTUDANTES) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE 

CARTILHA EDUCATIVA PARA PREVENÇÃO DE DOENÇAS 

INFECTOCONTAGIOSAS NAS ESCOLAS”. O objetivo deste estudo é desenvolver e avaliar 

uma cartilha educativa sobre doenças infectocontagiosas para aumentar o nível de 

conhecimento de alunos sobre o assunto. Seus pais/cuidadores permitiram que você participe. 

A sua participação não é obrigatória e, a qualquer momento, poderá desistir da participação. 

Tal recusa não trará prejuízos em sua relação com o pesquisador ou com a instituição em que 

estuda. Tudo foi planejado para minimizar os riscos de sua participação, porém você pode sentir 

algum desconforto, dificuldade ou desinteresse. Caso sinta algo desagradável poderá 

interromper a sua participação e, se houver interesse, conversar com o pesquisador sobre o 

assunto. Se você concordar em participar, a pesquisa será feita na escola em que estuda, onde 

você participará de rodas de conversa que serão gravadas e transcritas. 

Ninguém saberá identificar o que você responder na pesquisa. Os resultados da pesquisa 

vão ser publicados, mas sem identificar as crianças que participaram da pesquisa. Quando 

terminarmos a pesquisa os resultados serão divulgados através da dissertação que será 

apresentada como trabalho de conclusão do curso: Mestrado Profissional em Ensino de 

Biologia. A divulgação está prevista para agosto de 2020 onde será disponibilizada uma cópia 

do trabalho na Sala de Multimeios da escola.  

Você não receberá remuneração pela participação. As suas respostas não serão 

divulgadas de forma a possibilitar a sua identificação. Além disso, você está recebendo uma 

cópia deste termo onde consta o telefone do pesquisador principal, podendo tirar dúvidas agora 

ou a qualquer momento. Caso tenha alguma dúvida pode nos procurar pelos telefones (85) 

98899-7347 ou (85) 996622003, pesquisadora Lydia Dayanne Maia Pantoja e/ou pesquisadora 

Liliane Chagas Pascoal.  

 

______________________________________ 

Lydia Dayanne Maia Pantoja – Pesquisador Principal 

Docente da Universidade Estadual do Ceará – UECE 

(85) 98899-7347 ou (85) 996622003 
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Eu,________________________________________________________________________

RG___________________________após ter sido devidamente esclarecido (a) pela 

pesquisadora e entendido o que me foi explicado, concordo em colaborar com a presente 

pesquisa. 

 

Fortaleza, ............................. de ............ 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Aluno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

 

APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(RESPONSÁVEIS) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Seu filho(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “CONSTRUÇÃO E 

VALIDAÇÃO DE CARTILHA EDUCATIVA PARA PREVENÇÃO DE DOENÇAS 

INFECTOCONTAGIOSAS NAS ESCOLAS”. Os objetivos deste estudo consistem em 

desenvolver e avaliar uma cartilha educativa sobre doenças infectocontagiosas para aumentar 

o nível de conhecimento de alunos sobre o assunto. Caso você autorize, seu filho responderá 

perguntas sobre a cartilha desenvolvida. A participação dele(a) não é obrigatória e, a qualquer 

momento, poderá desistir da participação. Tal recusa não trará prejuízos em sua relação com o 

pesquisador ou com a instituição em que ele estuda. Tudo foi planejado para minimizar o tempo 

de aplicação do questionário e os riscos da participação dele(a), porém se ele(a) sentir 

desconforto, dificuldade ou desinteresse com as perguntas, poderá interromper a participação 

e, se houver interesse, conversar com o pesquisador sobre o assunto. 

 Você ou seu filho(a) não receberá remuneração pela participação. A participação dele(a) 

poderá contribuir para: analisar as percepções dos alunos sobre a cartilha desenvolvida; a 

identificação dos benefícios da cartilha no ensino de Biologia. As suas respostas não serão 

divulgadas de forma a possibilitar a identificação. Além disso, você está recebendo uma cópia 

deste termo onde consta o telefone do pesquisador principal, podendo tirar dúvidas agora ou a 

qualquer momento.  

Eu,_____________________________________________________(colocar o nome do 

pai/mãe/cuidador) declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios da participação do meu 

filho(a) ________________________________________________________ (colocar o nome 

do filho(a)) sendo que: (       ) aceito que ele(a) participe     (       ) não aceito que ele(a) participe 

 

Fortaleza, ……. de  ............................. de ............ 

_________________________________________ 

Assinatura 

Se necessário, você poderá entrar em contato com os pesquisadores Lydia Dayanne Maia 

Pantoja e/ou Liliane Chagas Pascoal pelos telefones (85) 98899-7347 ou (85) 996622003 e/ou 

pelos e-mails lydia.pantoja@uece.br e/ou liliane.pascoal@aluno.uece.br. 
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APÊNDICE D – CARTA CONVITE (JUÍZES) 

 

 

CARTA CONVITE 

 

Fortaleza-Ceará, 

Caro (a) Senhor (a), 

 

Estou desenvolvendo um estudo intitulado “Construção e validação de cartilha 

educativa para prevenção de doenças infectocontagiosas nas escolas”, na condição de 

mestranda do curso de Mestrado Profissional em ensino de Biologia (PROFBIO) da 

Universidade Estadual do Ceará - UECE. Para alcançar os objetivos do estudo, faz-se 

necessário validar a cartilha que será utilizada na pesquisa. 

Dessa forma, reconhecendo sua experiência profissional e certa de sua valiosa 

contribuição nessa etapa do estudo, gostaria de convidá-lo (a) a ser um dos juízes na validação 

de aparência e conteúdo do instrumento (cartilha), elaborado pelos respectivos autores: 

mestranda Liliane Chagas Pascoal e professora Doutora Lydia Dayanne Maia Pantoja. O devido 

trabalho também possui a necessidade de responder a um questionário que estará em anexo. 

No que diz respeito a cartilha, ela foi elaborada visando à construção de um material 

educativo para abordar informações sobre doenças infectocontagiosas, como causas, sinais e 

sintomas, formas de transmissão e medidas preventivas, para que seja utilizada como 

ferramenta de trabalho para professores e profissionais de saúde. O material foi organizado a 

partir da análise da literatura sobre o assunto, sendo evidenciadas as seguintes doenças: Aids, 

Gripe, Hepatites B e C, Meningite, Sarampo, Tuberculose e Varicela. 

As atividades que solicito a vossa contribuição referem-se a: 

1 – Leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido e preencher os 

dados de caracterização dos juízes; 

2 – Apreciação e análise da cartilha; 

3 – Comentários, críticas e sugestões sobre os desenhos e textos contidos na cartilha.  

Para cumprir o cronograma desta pesquisa, solicito por gentileza, a devolução do 

material, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias. 

Agradeço antecipadamente sua disponibilidade em partilhar vosso conhecimento e 

experiência, convicta da valorosa contribuição que ampliará sobremaneira as possibilidades de 

nosso estudo. Colocamo-nos à disposição para maiores e eventuais esclarecimentos que se 

façam necessários. 

Liliane Chagas Pascoal 

Rua João Luís Santiago, no 411; Jardim das Oliveiras 

Fone: (85) 96622003 (cel.) 

E-mail: liliane.pascoal@aluno.uece.br 

 

Professora Dra. Lydia D. Maia Pantoja 

Orientadora 

E-mail: lydia.pantoja@uece.br 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(JUÍZES) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado (a) Senhor (a), 

Eu, Liliane Chagas Pascoal, mestranda do curso de Mestrado Profissional em Ensino 

de Biologia da Universidade Estadual do Ceará (UECE), venho por meio deste convidá-lo (a) 

a participar como juiz do estudo intitulado: Construção e validação de cartilha educativa para 

prevenção de doenças infectocontagiosas nas escolas. Trata-se da minha dissertação de 

mestrado, na qual objetiva validar um instrumento educativo (cartilha) direcionado a prevenção 

de doenças infectocontagiosas. 

Após sua aceitação em participar deste estudo, iremos enviar uma cópia da cartilha 

que pretendemos validar, juntamente com o instrumento avaliativo, a fim de ser validado em 

sua aparência e conteúdo. O instrumento deverá ser preenchido após sua leitura e avaliação, 

para poder ser considerado como uma tecnologia educativa e recurso apropriado para ser usado 

como um meio didático-pedagógico. 

Informamos, ainda, que lhe são assegurados: 

• O direito de não participar desta pesquisa, se assim o desejar, sem que isso acarrete 

qualquer prejuízo; 

• O acesso a qualquer momento às informações de procedimentos e benefícios 

relacionados à pesquisa, inclusive para resolver dúvidas que possam ocorrer; 

• A garantia de anonimato e sigilo quanto ao seu nome e outras informações. Não serão 

divulgados nome, nem qualquer informação que possam identificá-lo (a) ou que estejam 

relacionados com sua intimidade; 

• A liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento, durante o andamento 

da pesquisa. 

Além disso: 

• O estudo não acarretará maleficência e seus resultados trarão benefícios para o 

desenvolvimento científico.  

Sinta-se livre para fazer qualquer pergunta durante a leitura desse termo de 

consentimento ou em qualquer momento do estudo contatando a pesquisadora por meio do 

telefone (85) 96622003 ou e-mail (liliane.pascoal@aluno.uece.br). Se necessário, você poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará, Av. 

Silas Munguba, 1700 – Itaperi/ CEP: 60.714.903, Telefone: (85) 3101-9809 e-mail: 

cep.@uece.br. 

Eu,____________________________________________________________RG___

_______________após ter sido devidamente esclarecido (a) pela pesquisadora e entendido o 

que me foi explicado, concordo em colaborar com a presente pesquisa. 

_______________________________ 

Assinatura do (a) Expert (Juiz) 

_______________________________ 

Assinatura da pesquisadora 
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APÊNDICE F – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO (JUÍZES) 

QUESTIONÁRIO – JUÍZES ESPECIALISTAS 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

Nome: _______________________________________________________ Idade: ____ 

Local de trabalho: ________________________________________________________ 

Área de atuação: _________________________________________________________ 

Experiência com Doenças infecciosas (em anos): _______________________________ 

Experiência com Promoção da saúde (em anos): ________________________________ 

Experiência com Educação (em anos): ________________________________________ 

Experiência anterior com Elaboração de material educativo/escala: (    ) SIM      (    ) NÃO 

Experiência anterior com Validação de material educativo/escala: (    ) SIM       (    ) NÃO 

Participa de algum grupo/projeto de pesquisa: (    ) SIM            (    ) NÃO 

Se sim, qual a temática: ___________________________________________________ 

Publicação nas temáticas:  

Educação (     )  Doenças infecciosas (     )  Promoção da saúde (     )  Elaboração/validação de 

material educativo/escala (     ) 

 

2 – QUALIFICAÇÃO 

Formação: ________________________________________ Ano de conclusão: ______ 

Especialização: _______________________________________________ Ano: ______ 

Mestrado em: ________________________________________________ Ano: ______ 

Doutorado em: _______________________________________________ Ano: ______ 

Outros: ________________________________________________________________ 

Ocupação atual: _________________________________________________________ 

 

3 – INSTRUÇÕES  

Leia atentamente a cartilha educativa. Em seguida, analise o instrumento de avaliação, 

marcando um “X” em um dos números que estão na frente de cada item. Dê a sua opinião de 

acordo com a abreviação que melhor represente o grau em cada critério abaixo: 

Valoração: 

1 – Inadequado    

2 – Parcialmente adequado   

3 – Adequado  

4 – Totalmente adequado 

Para as opções 1 e 2, descreva o motivo pelo qual considerou esse item no espaço destinado 

após o item.  



81 

 

 

 

OBJETIVOS 

1.1 Os objetivos são coerentes com as necessidades do público-alvo 1  2  3  4  

1.2 A cartilha pode ser usada como ferramenta no processo de 

aprendizado sobre doenças infectocontagiosas e suas medidas preventivas 
1 2 3 4 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

CONTEÚDO 

2.1 O conteúdo está adequado ao público-alvo  1  2  3  4  

2.2 A cartilha oferece informações sobre a prevenção de doenças 1 2 3 4 

2.3 A divisão dos títulos e subtítulos do material são pertinentes  1  2  3  4  

2.4 As ideias chaves são pontos importantes e merecem destaque  1  2  3  4  

2.5 O conteúdo é suficiente para atender as necessidades do público-alvo  1  2  3  4  

2.6 As informações apresentadas estão cientificamente corretas 1 2 3 4 

2.7 A sequência do texto é lógica  1  2  3  4  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

LINGUAGEM 

3.1 O estilo da redação é compatível com o público-alvo  1  2  3  4  

3.2 A escrita utilizada é atrativa  1  2  3  4  

3.3 A linguagem é clara e objetiva  1  2  3  4  

3.4 As informações estão em concordância com a ortografia 1 2 3 4 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

ILUSTRAÇÕES 

4.1 As ilustrações utilizadas são pertinentes com o conteúdo 1  2  3  4  

4.2 As ilustrações são claras e transmitem facilidade de compreensão  1  2  3  4  

4.3 As legendas aplicadas as imagens estão adequadas e auxiliam o leitor 

compreender a imagem  
1  2  3  4  

4.4 A quantidade de ilustrações está adequada para o conteúdo do material 

educativo  
1  2  3  4  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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LAYOUT 

5.1 O tipo de letra facilita a leitura da cartilha 1 2 3 4 

5.2 As cores aplicadas ao texto são adequadas e facilitam a leitura  1  2  3  4  

5.3 A apresentação da cartilha está atrativa e bem organizada  1  2  3  4  

5.4 O formato (tamanho) do material educativo está adequado  1  2  3  4  

5.5 O número de páginas é suficiente 1 2 3 4 

5.6 A disposição do texto está adequada  1  2  3  4  

5.7 O tamanho da letra dos títulos, subtítulos e texto são adequadas  1  2  3  4  

5.8 O papel de impressão do material está apropriado 1 2 3 4 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

MOTIVAÇÃO 

6.1 O conteúdo está motivador e incentiva a prosseguir com a leitura  1  2  3  4  

6.2 O conteúdo despertou interesse do leitor  1  2  3  4  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

CULTURA 

7.1 O material está apropriado ao nível sociocultural do público-alvo 

proposto 
1  2  3  4  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

OUTROS COMENTÁRIOS E SUGESTÕES 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE G – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO (PÚBLICO-ALVO) 

Data:___/___/___ 
 
Parte 1 
Nome: ___________________________________________________ Idade: _____ 
 
Sexo: ____________ Cor: Branca (   ) Parda (   ) Preta (   ) Amarela (   ) Indígena (   ) 
 
Nível de escolaridade dos pais ou responsáveis: 
      
(     ) Ensino Fundamental Incompleto     
(     ) Ensino Fundamental Completo     
(     ) Ensino Médio Incompleto     
(     ) Ensino Médio Completo      
(     ) Ensino Superior Incompleto       
(     ) Ensino Superior Completo     
 
 
Parte 2 
INSTRUÇÕES 
Leia atentamente a cartilha. Em seguida, responda este questionário, marcando um 
“X” em uma das alternativas que estão na frente de cada afirmação. Se você marcar 
a opção 2 ou 3, descreva o motivo pelo qual considerou essa opção no espaço 
destinado ao item. Observação: não existem respostas corretas ou erradas. O que 
importa é a sua opinião. Por favor, responda a todos os itens. 
 
1.Organização 
1.1 A capa chamou sua atenção? (     ) Sim   (     ) Não   (     ) Em parte 
1.2 A sequência do conteúdo está adequada? (     ) Sim   (     ) Não   (     ) Em parte 
1.3 A estrutura da cartilha educativa está organizada? (     ) Sim   (     ) Não   (     ) Em 

parte 

1.4 O tamanho do conteúdo escrito é adequado? (     ) Sim   (     ) Não   (     ) Em parte 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Estilo de escrita 
2.1 Quanto ao entendimento das frases, elas são:  
(     ) Fáceis de entender      (     ) Difíceis de entender      (     ) Não sei 
2.2 Conteúdo escrito é:  
(     ) Claro      (     ) Confuso      (     ) Não sei 
2.3 O texto é:  
(     ) Interessante      (     ) Desinteressante     (     ) Não sei 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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3. Aparência 
3.1 As ilustrações são:  
(     ) Simples   (     ) Complicadas   (     ) Outro. Qual?____________________________ 
3.2 As ilustrações servem para complementar o texto?  
(     ) Sim      (     ) Não       (     ) Outro. Qual?____________________________________ 
3.3 As páginas ou secções parecem organizadas?  
(     ) Sim      (     ) Não       (     ) Outro. Qual?____________________________________ 
 
 
4. Motivação 
4.1 Em sua opinião, qualquer pessoa que ler essa cartilha, vai entender do que se 
trata?  
(     ) Sim      (     ) Não       (     ) Não sei 
4.2 Você se sentiu motivado de ler a cartilha até o final?  
(     ) Sim      (     ) Não       (     ) Não sei 
4.3 A cartilha educativa lhe sugeriu a agir ou pensar a respeito do cuidado com sua 
saúde?  
(     ) Sim      (     ) Não       (     ) Não sei 
 
Sugestões e/ou comentários: 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE H – VERSÃO FINAL DA CARTILHA EDUCATIVA 
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ANEXO A – PARECER COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO B – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 


