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Introdução

 O termo saúde já foi conceituado de diversas maneiras. Sua definição tradicional da era 
moderna, ligada à ciência médica ocidental, é de ausência de doença. Esta definição já foi bas-
tante contestada pelo seu caráter reducionista, onde somente os determinantes biológicos são 
considerados. Assim, diferentemente da prática hegemônica da saúde, o campo da Saúde Cole-
tiva caminhou para uma definição de saúde positiva, holística, multi-determinada, processual e 
ligada a direitos básicos do cidadão – um importante avanço no sentido da busca da equidade e 
da superação de uma visão dicotômica entre saúde e doença (DOWBOR, 2008).

Do ponto de vista social, a população rural brasileira caracteriza-se por uma diversidade 
de raças, etnias, povos, religiões, culturas, sistemas de produções e padrões tecnológicos, seg-
mentos sociais e econômicos, de ecossistemas e de uma rica biodiversidade. Na região norte 
do Estado de Minas Gerais, sendo representados pelas populações tradicionais quilombolas, 
vazanteiros, povos indígenas, povos do cerrado, do semiárido, da caatinga, dos campos e pelas 
comunidades ribeirinhas (BRASIL, 2013).
 Nesse contexto, Sampaio (2012) destaca que as populações quilombolas são categori-
zadas como comunidade e população tradicional. Essas comunidades rurais negras têm seus 
modos de vida, produção e reprodução social relacionados predominantemente com a terra e 
vem lutando permanentemente pala conquista de direitos constitucionais. Algumas dessas co-
munidades quilombolas não possuem acesso aos bens coletivos, como escolas, estradas, siste-
mas simplificados de abastecimento de água e assistência à saúde, que impõe condições de vida 
com baixíssimo índice qualidade e de desenvolvimento humano.
 Outros estudos realizados em territórios quilombolas localizados no norte de Minas Ge-
rais evidenciam claramente a iniquidade relacionada à cor da pele e à exclusão histórica, além 
da alta vulnerabilidade das condições de saúde dessas comunidades (OLIVEIRA e CALDEI-
RA, 2016; PINHO et al., 2015). Sobre isso, Silva (2007) considera que “raça” é uma categoria 
analítica indispensável para revelar situações de discriminações e desigualdades no âmbito da 
saúde no Brasil, uma vez que as características fenotípicas continuam sendo usadas para dife-
renciar e classificar as pessoas negras de forma hierárquica e negativa.
 Tratar das questões dos quilombolas no Brasil é trazer os problemas que vão das vulne-
rabilidades à resistência étnica, cultural e histórica de um povo marcado por conflitos e dilemas 
e que, nesse processo de luta por direitos, vão superando a invisibilidade e evidenciando mais 
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uma face da diversidade sociocultural do Brasil (VIEIRA e MONTEIRO, 2013).
 Nosso grupo de pesquisadores teve a oportunidade de participar dos rituais culturais, 
adentrar o interior das casas, conhecer a culinária e aprofundar nas histórias individuais e do 
coletivo dos quilombolas do norte de Minas Gerais, porém assim como Favret-Saada (2005) 
disse, ocupar um lugar não diz nada sobre os afetos de outrem, mas ocupar esse lugar permite 
uma comunicação com os sujeitos, sendo assim nossa experiencia nos possibilitou chegar pró-
ximo do que significa a vida no quilombo para essas pessoas.
 Sendo assim, o objetivo deste texto é construir um relato que abarque em palavras essa 
experiência vivenciada por pesquisadoras na área da saúde no contexto de diversas comunida-
des quilombolas no norte de Minas Gerais.

Metodologia

 Estudo do tipo relato de experiência desenvolvido a partir do projeto Situação de saúde 
e trabalho de famílias quilombolas rurais do Programa de Pós-graduação em Ciências da 
Saúde da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES). 
 Para escolha das comunidades a serem visitadas foi realizado um plano amostral. Nas 
regiões que contavam com apenas uma cidade com quilombo em seu território, essa foi logo 
eleita e nos territórios onde existe mais de uma cidade com quilombo foi realizado sorteio alea-
tório. Os indivíduos são adultos (≥ 18 anos) de ambos os sexos, residentes em 29 comunidades 
quilombolas do Norte de Minas Gerais.
 As observações foram realizadas no momento da coleta de dados da pesquisa, e parte 
delas em momentos espontâneos da vida e trabalho dos quilombolas, onde as pesquisadoras 
tiveram a oportunidade de adentrar no modo de viver, nas residências e em momentos de repre-
sentação cultural. Os dados foram coletados no período de outubro de 2018 a agosto de 2019, 
com instrumentos de pesquisa variados e adequados à cada objetivos, sendo eles questionários 
estruturados quantitativos, avaliações de saúde bucal em idosos, entrevistas qualitativas em 
profundidade, grupos de discussão, observação dos participantes, registros fotográficos e diá-
rios de campo. 
 As pesquisadoras envolvidas nesse relato fazem pós-graduação em Ciências da Saúde 
com ênfase em saúde da mulher quilombola, em saúde bucal dos idosos e nas doenças crôni-
cas. Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de ética em pesquisa da Unimontes com parecer nº 
2.821.454. 

Resultados e discussão

 A primeira viagem, o estudo piloto, foi realizada na comunidade quilombola de Monte 
Alto, Montes Claros, no mês de outubro de 2018. Os questionários quantitativos da pesquisa 
foram testados e atualizados quanto à linguagem e às variáveis utilizadas. A adesão à pesquisa 
foi média. As observações foram realizadas tanto nas casas dos quilombolas como no ponto de 
apoio, a associação de moradores. Apesar de não distar da cidade, a comunidade é de difícil 
acesso. Os moradores relataram que esporadicamente, uma equipe de saúde da prefeitura se 
desloca até o quilombo, mas que na maioria das situações de doença, os moradores necessitam 
buscar atendimentos em Montes Claros. O conhecimento sobre prevenção e promoção à saúde 
é deficiente, os relatos são voltados para as questões de adoecimento, assim como observado 
em outros estudos. As casas da comunidade são distantes umas das outras, o local tem caracte-
rísticas rurais, não possui escolas, comércios ou centros de saúde. Os questionários e entrevistas 
foram adaptados conforme essas primeiras observações (DURAND, HEIDEMANN, 2019).
 As ações em saúde da mulher são escassas, percebe-se conforme os relatos, que o acesso 
aos exames preventivos de câncer de colo de útero e mama raramente chegam até essa popu-
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lação, que necessita se deslocar até a cidade ou ainda recorrer a clínicas e serviços particulares 
para realizar os exames. Essa realidade é semelhante à descrita por Oliveira, Guimarães e Fran-
ça (2014), que ainda destacam que no Brasil a população negra experimenta maiores taxas de 
mortalidade por câncer se comparada à população geral, sendo provavelmente um dos reflexos 
de desigualdades nos âmbitos social, econômico, político e na saúde.

Foram visitadas posteriormente comunidades quilombolas nos municípios de Januária 
(Barreiro, Gameleira, Pé da Serra, Riacho da Cruz, Alegre, Cabano e Riacho Novo), de São 
Francisco, (Santa Helena Corredor e Buriti do Meio), de Coração de Jesus (São Geraldo Qui-
lombola), de Francisco Sá (Poções), de Porteirinha (Gorgulho), de Pai Pedro (Picada), de Ser-
ranópolis (Campos), de Janaúba (Vila Nova dos Poções), de Luislândia (Julia Mulata), de São 
João da Ponte (Caxambu II, Agreste, Araruba e Vereda Viana), de São Romão (Ribanceira) e de 
Bocaiúva (Macaúba Palmital, Mocambo e Sítio).
 Nas viagens realizadas no município de Januária, foram observadas características dis-
tintas entre os quilombos, sendo alguns mais urbanizados e com boa infraestrutura, como o de 
Riacho da Cruz, e outros com características semelhantes a Monte Alto, como o de Cabano. 
Algumas comunidades possuem escolas e unidades básicas de saúde. A adesão à pesquisa foi 
média em todas as comunidades. Ações de prevenção de doenças como prática regular de exer-
cícios físicos e controle alimentar e da aferição de pressão e glicemia foram descritos como não 
realizados.
 Fato importante chamou a atenção das pesquisadoras, várias mulheres relataram que 
os serviços públicos de saúde do município não arcam com as despesas relacionadas a análise 
do material citopatológico coletado durantes as consultas para prevenção do câncer de colo de 
útero. Já as ações voltadas para o pré-natal são frequentemente realizadas, as mulheres referem 
ter acesso aos exames básicos e esporadicamente a ultrassons obstétricos. Em algumas dessas 
comunidades as mulheres precisam se deslocar até o município sede para realizar as consultas 
devido à ausência de equipes de saúde nesses quilombos. Outros estudos, como o de Prates 
(2015), descreveram realidade semelhante, onde as mulheres enfrentaram inúmeras dificulda-
des para garantir os cuidados em saúde, as quais envolveram a falta de transporte, condições 
financeiras precárias e dificuldade de acesso aos serviços de saúde.
 De forma mais abrangente, em muitas comunidades quilombolas foram frequentes as 
queixas relacionadas ao atendimento médico descontínuo e não suficiente para atender as de-
mandas e necessidades de saúde da população local. Assim, não raro, o deslocamento por mui-
tos quilômetros para o alcance de atendimento médico é imperativo – vale destacar que a dis-
tância e as estradas, em sua maioria não asfaltadas, dificultam, sobremaneira, o deslocamento. 
Em algumas comunidades ainda que existissem a estrutura física de uma Unidade Básica de 
Saúde (UBS), a mesma encontrava-se completamente obsoleta, outras recebiam profissionais 
de saúde que esporadicamente realizavam atendimentos diversos no local. A figura do Agente 
Comunitário de Saúde (ACS) é constante na maioria das comunidades e, muitas vezes, o prin-
cipal elo de comunicação entre os serviços de saúde distantes e inacessíveis para muitos. Para 
a realização da pesquisa, o ACS teve um papel de destaque, pois através de sua mobilização e 
apoio tivemos uma melhor receptividade nos lares visitados.

É valido destacar que em comunidades, como Vila Nova dos Poções, localizada em 
Janaúba, a UBS possui uma ótima estrutura física, atendimentos de saúde regulares, dispensa-
ção de medicamentos e agendamento de exames. Sobre essas questões, Brasil (2018) aponta 
que as padronizações exigidas por diferentes instituições são consideradas limitadoras, sobre-
tudo em uma pauta de exceções como a quilombola. Neste contexto, práticas que sigam um 
arquétipo pré-definido, como as que são adotadas pelo sistema de saúde, são consideradas dis-
tantes das necessidades e vivências das populações quilombolas, o que certamente compromete 
a eficiência das políticas.

Silva et al. (2012) afirmam que o sistema de saúde brasileiro vem tentando se organizar, 
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por meio da implantação de várias políticas públicas de saúde que privilegiam alguns grupos 
populacionais considerados mais vulneráveis. Os indicadores de saúde relacionados à popula-
ção quilombola devem ter como referência a morbimortalidade e o acesso à atenção integral à 
saúde, incluindo: a estratégia de saúde da família; as ações de atenção voltadas à faixas etárias 
e condições específicas; controle de doenças e promoção da saúde (BRASIL, 2013). 

Em Buriti do Meio, São Francisco, foi possível observar um evento festivo típico da 
cultura quilombola. Nesse evento foi possível ver a decoração temática, sempre colorida, or-
nada com flores de papel, tecidos de chita e produção de artesanatos. As danças de mulheres, a 
capoeira, foliões cantores, apresentações teatrais também fazem parte das celebrações. A culi-
nária típica também foi degustada no evento, pratos como arroz com pequi, feijão tropeiro, 
feijoada, frango caipira são cozidos em caldeirões centenários. Na comunidade de Ribanceira, 
São Romão, acontecia a festa do pescador durante a coleta de dados, sendo que a mesma tem 
cunho religioso, com cortejos até a beira do rio São Francisco, cantigas e um banquete de culi-
nária típica. Nesses eventos destacam a presença de uma equipe de profissionais de saúde e 
uma ambulância para atendimentos de demanda espontânea, como aferição de pressão arterial 
e casos de urgência. 
 As falas dos quilombolas entrevistados demonstram forte ligação com as questões cul-
turais, como a crença na cura que as rezas das benzedeiras fazem nos casos de doença, a im-
portância em tradições passadas de mães para filhas, como a prática do artesanato. As parteiras 
também fazem parte desse universo cultural, sendo que muitos dos indivíduos adultos desses 
quilombos nasceram ali mesmo, em suas casas. Os relatos são de que os partos domiciliares 
deixaram de acontecer há alguns anos, porque agora as pessoas da cidade dizem que a prática 
é perigosa, que se algo der errado durante o nascimento a parteira será hostilizada e pode até 
levar punições legais, fato esse relatado no estudo de Nascimento et al. (2009), que diz não 
raramente, os profissionais de saúde têm uma atitude preconceituosa e de resistência em relação 
às parteiras.
 Os entrevistados de todos os quilombos relataram em comum o uso de chás e medica-
mentos caseiros, desde o nascimento das crianças, sendo que tais saberes foram perpetuados 
por meio da oralidade, passando de geração em geração pelas populações tradicionais que na 
atualidade ainda os mantém vivos, como alternativa aos medicamentos laboratoriais (COSTA, 
OLIVEIRA, 2017).
 A comunidade de Sítio, Bocaiúva, chamou atenção pela presença de objetos e cenários 
da época da escravidão em uma fazenda antiga, desde porões até forca e objetos de tortura ori-
ginais ainda bem preservados. 
 Em todas as visitas além da aplicação dos questionários foram aferidos a pressão arterial, 
glicemia capilar, peso, circunferência abdominal e da cintura além de avaliação da condição de 
saúde bucal nos idosos. Fora observado um grande número de níveis tensionais e índices gli-
cêmicos alterados, mesmo em indivíduos sem diagnóstico prévio de Hipertensão Arterial (HA) 
e Diabetes Mellitus (DM). Vale destacar que a HA representa um dos principais problemas de 
saúde pública no Brasil, e por razões étnicas é mais frequente em populações afrodescendentes 
(BEZERRA et al., 2013).

No que concerne às doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), foi observado uma 
frequência elevada de auto relato de HA, DM, hipercolesterolemia e anemias. Diversos auto-
res apontam que as DCNT são as principais causas de mortes no mundo, são responsáveis por 
grande número de internações, bem como estão entre as principais causas de amputações e de 
perdas de mobilidade e de outras funções neurológicas, gerando um elevado número de mortes 
prematuras, perda de qualidade de vida com alto grau de limitação nas atividades de trabalho e 
de lazer, além de impactos econômicos para as famílias, comunidades e a sociedade em geral, 
agravando as iniquidades e aumentando a pobreza (BRASIL, 2011; GOULART, 2011; MALTA 
et al., 2019). 
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Também foi bastante referido pelos quilombolas diagnósticos de depressão, fato cor-
roborado pelos ACS que também enumeraram casos de ansiedade, esquizofrenia e outros 
transtornos mentais nas comunidades. Araújo e Hübner (2012) afirmam que a depressão é um 
transtorno potencialmente grave, sendo a maior causa de incapacidade da população em idade 
economicamente ativa. Além dos prejuízos diretos, classicamente associados ao transtorno de-
pressivo, diversos trabalhos apontam evidências de que indivíduos deprimidos tendem a apre-
sentar menor adesão aos tratamentos médicos em geral.

Tendo em vista a associação entre depressão e baixa adesão aos tratamentos médicos 
apontados pelos autores, isso se torna grave em um contexto de alta prevalência de HA e DM. 
Sabe-se que o tratamento deve ser contínuo e associado com hábitos de vida saudáveis para 
evitar possíveis complicações das patologias. Dessa forma, fatores como processos depressi-
vos, dentre outros – apresentados ao longo desse trabalho - tornam os indivíduos ainda mais 
vulneráveis. 

Em relação aos hábitos de vida, foi grande o número de indivíduos que consumiam be-
bidas alcoólicas com regularidade, eram tabagistas ou ex-tabagistas e sedentários. Em relação 
ao consumo de álcool, em muitas comunidades tivemos relatos de moradores e dos próprios 
ACS sobre o uso abusivo da substância, especialmente por parte dos homens. De fato, era 
comum observar bares cheios e, por algumas vezes, encontramos indivíduos alcoolizados em 
nossas intervenções.

De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 2005), fatores de risco 
comuns e modificáveis estão na base das principais DCNT. Esses fatores de risco explicam a 
grande maioria dos óbitos causados por doenças crônicas em todas as idades, em homens e 
mulheres, e em todas as partes do mundo. Ressalta ainda que se esses fatores de risco fossem 
eliminados, pelo menos 80% de todas as doenças do coração, dos derrames e DM tipo 2 pode-
riam ser evitados e acima de 40% dos cânceres poderiam ser prevenidos. 

Nessa senda, a OPAS em sua publicação sobre os fatores de risco para doenças crônicas 
não transmissíveis nas Américas (2016), defende que o fortalecimento da capacidade regula-
tória dos ministérios da saúde sobre os fatores de risco pode contribuir para reduzir a carga de 
doenças evitáveis e reduzir as despesas de saúde associadas às DCNT passíveis de prevenção. 
Além disso, beneficia o bem-estar econômico, promove comportamentos sociais desejáveis, 
fomenta o compromisso político e gera um contexto administrativo e social favorável.

Outro aspecto que merece destaque e que age sobre os determinantes de saúde e doença 
é a escolaridade e renda familiar autodeclarada pelos quilombolas entrevistados. Poucos tive-
ram a oportunidade de concluir o ensino médio, dentre os fatores que podem explicar tal dado e 
que fora observado in loco é a falta de escolas ou escolas que, em sua maioria, oferecem apenas 
as séries do ensino fundamental. Para seguir os estudos, portanto, é necessário o deslocamento 
para outras comunidades ou para a cidade, fato este que dificulta a ascensão escolar. Destaca-
mos que, nas escolas existentes na comunidade, o fortalecimento da cultura negra era evidente 
em cartazes, faixas e trabalhos expostos. 

Sobre a renda familiar, era recorrente os quilombolas referirem receber valores iguais 
ou menores que um salário mínimo (novecentos e noventa e oito reais). Estudo realizado por 
Malta et al. (2017), tendo como base dados de inquérito transversal, a Pesquisa Nacional de 
Saúde (PNS), revelam que no Brasil, muitas doenças crônicas apresentam gradiente social que 
cresce na direção dos segmentos socialmente mais vulneráveis. Apontam ainda que o consumo 
de serviços de saúde segundo escolaridade mostrou que aqueles que estudaram menos e têm 
DCNT tiveram maior prevalência de internação nos últimos 12 meses, maior prevalência de 
deixar de realizar atividades por motivo de saúde e maior prevalência de consulta médica nos 
últimos 12 meses.

Lima-Costa (2004) afirma que a pobreza está intimamente relacionada a vários compor-
tamentos que afetam a saúde. Estudo conduzido pela referida autora aponta que indivíduos com 
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pior escolaridade, jovens ou idosos, eram mais sedentários e ingeriam menos frutas, verduras 
ou legumes frescos. Observa ainda que a influência da escolaridade sobre os estilos de vida 
adotados individualmente, reforça a hipótese da determinação social desses comportamentos.

Ainda sobre isso, estudos apontam que desfechos negativos de saúde para pessoas que 
vivem com DCNT em países de renda média e baixa são principalmente um reflexo da pobreza 
doméstica e de sistemas de saúde subfinanciados. Em todos os países, o ônus é maior nas fa-
mílias com faixas de renda inferiores. Ao tratar as DCNT e seus fatores de risco, é preciso dar 
atenção específica aos grupos mais vulneráveis, com cargas diferenciadas de doença ou com 
necessidades especiais (OPAS, 2016; BRASIL 2011).

No que tange a saúde bucal, a 1ª Conferência Nacional de Saúde Bucal (CNSB) discutiu 
a saúde como direito de todos e dever do Estado, afirmando a saúde bucal como parte integrante 
e inseparável da saúde geral do indivíduo, diretamente relacionada às condições de alimentação, 
moradia, trabalho, renda, meio ambiente, transporte, lazer, liberdade, acesso e posse da terra, 
acesso aos serviços de saúde e à informação (BRASIL, 2005). Sendo assim, o termo qualidade 
de vida relacionado à saúde bucal vem sendo usado por pesquisadores para reconhecer o impac-
to das doenças bucais na vida cotidiana das pessoas, representando o fruto de muitas pesquisas 
e observações sobre o efeito que as desordens orais podem ter na qualidade de vida dos indiví-
duos (VASCONCELOS et al., 2012).

Domingos et al. (2011) afirmam que o número de idosos cresce cada vez mais com o au-
mento da taxa de expectativa de vida, o que complica a situação dos que não encontram amparo 
adequado no sistema público de saúde, tendo como consequência o acúmulo de sequelas de 
doenças, o dano psicológico causado pela perda de dentes, perda de autonomia, com queda  da 
qualidade de vida deste indivíduo, e completa ainda que o sorriso do idoso retrata a dificuldade 
de acesso ao serviço público odontológico em toda uma vida. 

Nas avaliações bucais realizadas em idosos, o levantamento possibilitou vivenciar uma 
experiência que reconheceu as condições de saúde oral destes indivíduos pertencentes às comu-
nidades de remanescentes de quilombolas do Norte de Minas Gerais, bem como suas percep-
ções acerca de sua própria saúde. Carvalho et al. (2013) dizem que uma avaliação da condição 
da saúde bucal deve considerar, não somente critérios normativos - indicadores clínicos - como 
também a auto percepção individual, de modo a estimar o seu impacto na qualidade de vida.

Em um contexto científico, essa produção garantiu um espaço de reflexões e deu sub-
sídio para se pensar em formas de promoção, prevenção, diagnóstico, reabilitação, e manuten-
ção da saúde bucal de tais indivíduos, uma vez que foram constatadas pelos avaliadores suas 
demandas, consequentes de danos acumulados ao longo de suas vidas, devido a um modelo de 
atenção à saúde bucal falho que se caracterizou por uma abordagem predominantemente muti-
ladora e pelo acesso limitado aos serviços. 

Para Albeny e Santos (2018) a falta de medidas preventivas no passado determinou a 
condição bucal do idoso atualmente, onde a perda dos elementos dentários tem uma alta preva-
lência. Dutra e Sanchez (2015) complementam que a saúde bucal do idoso foi submetida a um 
modelo assistencial curativo mutilador com características excludentes, muitas vezes restritos 
aos serviços de urgência odontológica, o que gerou um quadro de saúde bucal precária em 
idosos, que apresentam alta prevalência de doenças bucais como cáries, doenças periodontais, 
perdas dentárias e necessidade de uso de próteses.

A literatura indica a avaliação da auto percepção da saúde oral através do instrumento 
Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI) que é cientificamente reconhecido e utilizado 
a nível mundial (CARVALHO et al., 2013). As avaliações da percepção do idoso sobre sua 
própria saúde oral, por meio do instrumento GOHAI permitiram mostrar uma realidade muitas 
vezes diferente da situação clínica, o que se torna preocupante na medida em que o desconhe-
cimento do problema bucal, que muitas vezes não apresenta sintomas, tende a afastar os idosos 
dos serviços odontológicos. Segundo Martins et al. (2010) a auto percepção da saúde bucal é 
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importante para encorajar a adesão a comportamentos saudáveis, uma vez que entre os idosos, 
a principal razão para não procurar o serviço odontológico é a não percepção da necessidade. 
Rosendo et al. (2017) acrescentam que a auto percepção de saúde bucal do idoso não retrata a 
realidade clínica diagnosticada, sendo a saúde vista como favorável e positiva, devido à forte 
convicção de que a perda dental é natural do envelhecimento, enquanto clinicamente é consi-
derada precária. 

 
Considerações Finais

 Em um consolidado dos dados, entrevistas e observações sobre a saúde da mulher qui-
lombola, observa-se um grupo que tem dificuldades de acesso aos exames preventivos mínimos 
preconizados pelo ministério da saúde. Relatam abandono de práticas como os partos domi-
ciliares e a figura da parteira, melhoria na assistência ao pré-natal e ao acesso aos exames de 
sangue e ultrassom. Grande parte das mulheres em idade fértil nunca frequentou planejamento 
familiar, porém tem acesso a contraceptivos orais muitas vezes adquiridos em consultas médi 
Autopercepção da saúde bucal de idosos de um município de médio porte do Nordeste brasileiro 
cas que acorrem de forma esporádica. A violência contra a mulher foi descrita em alguns casos, 
sendo praticada em sua totalidade por pessoas conhecidas, como o próprio companheiro.
 Sobre as DCNT, percebe-se uma frequência elevada, sobretudo de HM e DM. Além dis-
so, número significativo de sujeitos entrevistados adotam comportamentos de risco para DCNT, 
fato grave, uma vez que pode favorecer a ampliação de indivíduos acometidos ou a ocorrência 
de complicações daqueles que já possuem diagnóstico médico de doenças crônicas. A baixa es-
colaridade e renda familiar abreviada são fatores que exercem influência importante na adoção 
de hábitos de vida pouco saudáveis.

Quanto às questões odontológicas, há de se pensar em reformulação de práticas que res-
pondam positivamente às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo progra-
mas de ações de educação para a saúde e de atendimentos de caráter não-mutilador, universal, 
integral e equânime, que considere as especificidades histórico-culturais desse povo. Carvalho 
(2013) relatou que a convicção de que uma saúde oral precária é uma situação natural do en-
velhecimento e que não pode ser modificada é aceita unanimemente entre os idosos, porém é 
necessário o desenvolvimento de ações educativas e preventivas para esta população, para uma 
maior consciencialização e mudança de valores e hábitos que condicionam o seu comportamen-
to. 

Para proporcionar ações efetivas na busca pela saúde bucal, o acesso à saúde deve ser 
singularizado, conforme as necessidades da população alvo e, isso deve ser planejado a partir 
de levantamentos e estudos que evidenciem o perfil da comunidade e que sirvam de parâmetro 
para o planejamento de futuras ações (FIGUEIREDO, 2016). Além disso, um grande desafio 
é travado quando se trata do serviço público de saúde em relação aos territórios quilombolas: 
a necessidade de troca de saberes entre os profissionais que atendem essas comunidades e os 
saberes e as práticas tradicionais das mesmas, que precisam ser conhecidas e reconhecidas para 
o planejamento dos serviços. Assim, é preciso construir ações que promovam a educação para 
a saúde, tendo a diversidade tanto racial (enquanto fenômeno social e não biológico) quanto 
cultural destas comunidades como elementos considerados para o planejamento das ações de 
prevenção e de cuidado (ARRUTI, 2009).

As pesquisadoras salientam, portanto, a importância de se conhecer sobre as formas de 
vida e a condição de saúde do povo quilombola que ainda luta por igualdade de direitos, pela 
posse e regularização fundiária de suas terras, pela ampliação de uma cidadania plena e pela 
equidade na saúde pública no país.
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