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Introdução: A utilização de serviços de saúde é resultado de um complexo conjunto de 

determinantes que incluem fatores relacionados à organização da oferta, às características 

sociodemográficas dos usuários, ao perfil epidemiológico e aspectos relacionados aos 

prestadores de serviços [1]. As comunidades quilombolas são grupos étnicos-raciais, com 

ancestralidade negra e auto definidas pela relação cultural e territorial. Apesar das populações 

quilombolas terem tido maior visibilidade enquanto sujeitos de múltiplos reconhecimentos 

normativos, devido às suas lutas pelo resgate de territórios e de respeito ao seu estilo de vida, 

as políticas públicas desenvolvidas não acompanham o contexto de assistência à saúde efetiva 

a este grupo extremamente vulnerável da sociedade brasileira [1]. Estas comunidades em sua 

maioria encontram-se em áreas rurais, possuem baixos níveis de escolaridade e renda com 

atividades econômicas predominando a agricultura de subsistência, pecuária e artesanato [2]. 

A assistência à saúde nessas comunidades é direcionada às Unidades Básicas de Saúde da 

Família constituídas por equipes multiprofissionais. Contudo, a assistência costuma ser 

pontual e curativista com enfoque nos aspectos biológicos do processo saúde-doença. A 

literatura sobre o uso de serviços de saúde pela população quilombola no Brasil é escassa e 

suas condições de saúde são pouco exploradas. Não obstante, os trabalhos disponíveis 

demonstram que esse grupo ainda vive em situação de vulnerabilidade, fruto do processo 

histórico de escravização, que acarretou desigualdades sociais e de saúde, menor acesso a 

bens e serviços, o que pode ocasionar maior dificuldade de utilização de serviços de saúde 

[2,3]. Objetivos: Analisar as evidências científicas acerca dos fatores pertinentes AS 

dificuldades de acesso à atenção em saúde por populações quilombolas. Métodos: Trata-se de 

um estudo tipo revisão integrativa da literatura sobre o acesso aos serviços de saúde e as 

populações quilombolas. A elaboração do estudo passou por seis fases: 1) identificação do 

tema; 2) Seleção da questão norteadora; 3) Definição dos critérios de inclusão e exclusão dos 

artigos; 4) Seleção das bases de dados e busca das produções científicas; 5) Definição dos 

dados extraídos dos artigos e 6) Análise dos estudos incluídos e discussão dos resultados [4]. 

Foram realizadas buscas nas bases de dados Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Base de dados de enfermagem (BDENF) e na biblioteca virtual Scientific 

Electronic Library Online (SciELO). O estudo foi baseado na seguinte questão norteadora: 

“Quais as evidências disponíveis na lileratura sobre os fatores que dificultam o acesso das 

populações quilombolas aos serviços de saúde?”. Os critérios de inclusão adotados foram 

artigos sobre a temática em questão disponíveis na íntegra com acesso gratuito online, nos 

idiomas português e no período de publicação entre os anos de 2010 a 2018. Os descritores 

utilizados foram “quilombolas”, “serviços de saúde”, “saúde de quilombolas”, “quilombos”, 

“atenção à saúde de quilombolas”, “comunidade quilombola” e “acesso à saúde”. Por fim, os 

resultados foram analisados e interpretados com base na questão norteadora e no objetivo 

estabelecido. Foram encontrados um total de 9 artigos. Após a análise dos estudos, seguindo 

os critérios de inclusão, foram excluídos 3 artigos por duplicidade e 2 pela leitura de títulos e 

resumo, os quais não estavam relacionados a temática. Ao final do processo, foram analisados 
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integralmente 04 artigos, compondo a amostra final. Resultados e Discussão: Foram 

identificados 04 estudos que respondiam à questão norteadora e atendiam aos critérios de 

inclusão. Evidenciou-se a escassez de estudos sobre o tema, porém com uma tendência 

crescente, apresentando maior publicação nos anos de 2015 e 2016. Apesar do Sistema Único 

de Saúde (SUS) ter avançado no cumprimento dos seus princípios e na produção de serviços, 

ainda são observadas desigualdades geográficas e sociais no acesso, utilização e qualidade dos 

serviços de saúde no Brasil. No presente estudo, observou-se que a maior dificuldade de 

acesso aos serviços de saúde está relacionada à menor disponibilidade de serviços, localidade 

em áreas rurais ou de acesso restrito, falta de transporte coletivo e demora no 

atendimento/procedimentos [5]. A renda familiar também é um fator que dificulta o acesso, 

visto que 90,9% das famílias quilombolas pertencem às classes D e E (baixa renda), 

possuindo condições socioeconômicas precárias que incidem negativamente no processo 

saúde-doença. Destaca-se ainda o acolhimento nos serviços de saúde que é fundamental para 

a procura a estes locais. A literatura encontrada evidencia que este grupo populacional 

subutiliza os serviços de saúde, avaliando a assistência como muito ruim/ruim. Dessa 

maneira, as condições de acesso corroboram para o aumento das iniquidades. Conclusão/ 

Considerações Finais: A partir dos estudos analisados, os resultados apontam a subutilização 

e maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde pela população quilombola. Assim, 

tornam-se essenciais a realização de estratégias de promoção para a redução das 

desigualdades raciais que envolvem os grupos quilombolas, bem como a efetivação das 

políticas públicas de inclusão social vigentes. Além disso, faz-se necessária uma adequação 

do processo de trabalho voltados para o campo da zona rural, facilitando o acesso e uso dos 

serviços de saúde pela população quilombola, bem como a implementação de estratégias de 

educação permanente e promoção de saúde aos profissionais de saúde, direcionadas a real 

necessidade dessa população. 

 

Descritores: Comunidades vulneráveis, Enfermagem em saúde comunitária, Serviços de 

saúde comunitária. 
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