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RESUMO 

No Brasil, as condições de vida da população quilombola ainda persistem sob os aspectos das 

desigualdades sociais que proporcionam impactos no processo de envelhecimento. Nesta 

perspectiva, o presente estudo tem por objetivo avaliar as condições sociodemográficas de 

pessoas idosas em remanescentes de antigos quilombos no interior da Bahia. Trata-se de um 

estudo exploratório descritivo com abordagem quantitativa. O estudo foi realizado em 2 (duas) 

comunidades remanescentes de antigos quilombos, situadas na região do município de Vitoria 

da Conquista no interior da Bahia, com 62 (sessenta e duas) pessoas idosas. Foi aplicado um 

questionário referente as condições sociodemográficas (sexo, estado civil, profissão, renda 

familiar e individual, escolaridade e idade) e de saúde (presença de doenças crônicas, dor, local 

e intensidade). Os dados analisados por meio da estatística descritiva. Constatou-se uma maior 

frequência do sexo feminino (59,7%), casados (as) (59,7%), católicos (as) (66,1%), com 

profissão referente a lavrador (85,5%), aposentados (as) (88,7%), com renda familiar de 2 (dois) 

salários mínimos, com  renda familiar de 1 (um) salário mínimo e escolaridade relativo a não 

alfabetizado (77,4%). A média de idade foi de 71 (± 8,17) anos. Em relação as condições de 

saúde houve uma maior distribuição de hipertensão arterial sistêmica (35,5%), hipertensão 

arterial sistêmica associada a acidente vascular encefálico (17,7%), com presença de dor 

(83,9%) e dor na região da coluna (27,4%). Conclusão: As pessoas idosas apresentaram alguns 

agravos à saúde, tais como elevada frequência de hipertensão, presença de dor em coluna e 

intensidade modera da de dor.  

Descritores: Pessoas Idosas; Quilombolas; Condições sociodemográficas. 

 



  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A compreensão do processo saúde-doença em grupos socialmente vulnerabilizados é 

um desafio, já que se trata de um processo histórico e cultural alicerçado em desigualdades 

étnico-raciais, as quais estão associadas, em sua maioria, a fatores socioeconômicos, situação 

de pobreza e exclusão social (BRASIL, 2001). Nesse panorama, destacam-se as comunidades 

quilombolas, as quais se encontram em condições precárias de vida e saúde, decorrentes do 

processo histórico de expropriação de sua cultura e de seus direitos sociais (FREITAS et al., 

2011; SILVA, 2007). 

Abordar a saúde da população quilombola implica em resgatar os mais diversos 

problemas que envolvem a sua formação histórica, ou seja, implica trabalhar com fatores 

conflitantes e complexos, como a resistência desse segmento frente às discriminações sociais 

pela afirmação étnica e de seus direitos. Acima de tudo, este movimento requer o 

reconhecimento do vínculo existente entre os quilombolas e o território que habitam enquanto 

fonte de subsistência e manutenção de relações sociais, culturais e simbólicas (JORGE, 2015). 

Apesar do número grande de comunidades quilombolas reconhecidos, o que trouxe 

melhorias nas condições de vida e saúde da comunidade mediante o tensionamento social, a 

iniquidade de acesso aos direitos ainda é evidente, principalmente no tocante ao direito de 

saúde. Fator este que reforça a relevância do investimento na promoção do acesso efetivo às 

ações e serviços com vistas à redução das desigualdades e vulnerabilidades em saúde. 

Nesta perspectiva, pensar a situação de saúde da população quilombola é, também, 

considerar a localização das comunidades que, situadas geralmente em áreas rurais, apresentam 

um relativo isolamento geográfico, aumentando o grau de exposição desta população às 

iniquidades em saúde e dificultando o acesso aos serviços de saúde (CARDOSO, MELO; 

FREITAS, 2018; OLIVEIRA et al., 2015). Nesse sentido, é importante ressaltar a necessidade 

de investigações conduzidas no sentido de buscar as especificidades dos diferentes quilombos 

existentes no país, pois estes guardam entre si diferenças não só geográficas como também 

relacionadas às trajetórias históricas próprias (BEZERRA et al., 2013). Nesta perspectiva, o 

presente estudo tem por objetivo avaliar as condições sociodemográficas de pessoas idosas em 

remanescentes de antigos quilombos no interior da Bahia.  

2 METODOLOGIA 



  

 

 

 Trata-se de um estudo exploratório descritivo com abordagem quantitativa. O estudo 

foi realizado em 2 (duas) comunidades remanescentes de antigos quilombos, situadas na região 

do município de Vitoria da Conquista no interior da Bahia. 

Os participantes do estudo foram 62 (sessenta e dois) pessoas idosas, com 60 anos ou 

mais que estavam aptas para participar da pesquisa, pois residiam na comunidade remanescente 

quilombola e tinham cognitivo preservado, avaliado pelo Mini-Exame do Estado Mental 

(MEEM). 

Foi aplicado um questionário referente as condições sociodemográficas (sexo, estado 

civil, profissão, renda familiar e individual, escolaridade e idade) e de saúde (presença de 

doenças crônicas, dor, local e intensidade). Sendo os dados analisados por meio da estatística 

descritiva.  

O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade Independente do Nordeste (Protocolo nº 5.340.843). Os participantes, envolvidos 

nesta pesquisa, foram esclarecidos sobre os objetivos deste estudo e somente participaram após 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

3 RESULTADOS 

 

 Constatou-se uma maior frequência do sexo feminino (59,7%), casados (as) (59,7%), 

católicos (as) (66,1%), com profissão referente a lavrador (85,5%), aposentados (as) (88,7%), 

com renda familiar de 2 (dois) salários mínimos, com  renda familiar de 1 (um) salário mínimo 

e escolaridade relativo a não alfabetizado (77,4%). A média de idade foi de 71 (± 8,17) anos. 

Em relação as condições de saúde houve uma maior distribuição de hipertensão arterial 

sistêmica (35,5%), hipertensão arterial sistêmica associada a acidente vascular encefálico 

(17,7%), com presença de dor (83,9%) e dor na região da coluna (27,4%). A média de dor foi 

de 6,06 (± 3,7) anos.  

 

 

 

4 CONCLUSÃO 



  

 

 

 As pessoas idosas apresentaram alguns agravos à saúde, tais como elevada frequência 

de hipertensão, presença de dor em coluna e intensidade modera da de dor. É possível que essas 

condições resultem em declínios na saúde e na qualidade de vida da pessoa idosa, caso não haja 

a devida atenção para o enfrentamento de suas manifestações. A falta de maior proximidade 

das pessoas idosas com os serviços de saúde pode ser um reflexo da baixa escolaridade das 

pessoas idosas e, consequentemente, do desconhecimento por parte desses acerca das práticas 

vigentes em promoção da saúde e prevenção de agravos à saúde. Aliado a isso, tem-se também 

a carência de comunicação entre os profissionais de saúde com a população das comunidades 

quilombolas estudados. O contexto observado com a realização desta pesquisa revela certa 

fragilidade no sistema de saúde que atende às comunidades quilombolas.  
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