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                         RESUMO
Estudo multimétodo avaliou indicadores  de saúde na visão  dos quilombolas, na relação com  ações  sócio-educativas
 no combate e prevenção às doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), nas metas da Estratégia de Saúde da
Família (ESF), no município de Laranjeiras/Sergipe/Brasil. A amostra abrangeu 253 sujeitos: usuários (N=245) e
profissionais (N=8). Utilizou-se formulário sócio-demográfico com representante das famílias quilombolas e roteiro de
entrevista com 33 sujeitos (usuários e profissionais). A análise qualitativa das categorias: conceito de saúde, meio
ambiente e política social de saúde. Perfil: a maioria (83%) do sexo feminino, idade média  40,7 anos. Hipertensão
arterial e diabetes  as principais DCNT . Concepção de saúde: diferenciação entre usuários e profissionais os aspectos
socioambientais estão  diretamente relacionados às condições de saúde com qualidade.
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ABSTRACT                          
Multimethod study evaluated health indicators in view of the Maroons, in relation to socio-educational actions in the fight
and prevention of chronic noncommunicable diseases (NCDs), the goals of the Family Health Strategy (FHS) in the city
of Orange/Sergipe/ Brazil. The sample included 253 subjects: users (N = 245) and Professional (N = 8). We used
socio-demographic form with representative of the Quilombo families and interview guide with 33 subjects (users and
professionals). Qualitative analysis of the categories: concept of health, environment and social health policy. Profile: the
majority (83%) were female, average age 40.7 years. High blood pressure and diabetes the major NCDs. Health
concept: differentiation between users and professionals the social and environmental aspects are directly related to
health conditions with quality.
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INTRODUÇÃO
A população brasileira é formada por uma diversidade de grupos sociais, com características expressivas e específicas.
Um desses grupos, constituído por afrodescendentes, e que possui conformação em comunidade, tipicamente
agrorrural, são os quilombolas.
Quanto à análise dos direitos dessa população, de acordo com Arruti (2010), duas perspectivas são apontadas. Uma
que direciona para o reconhecimento da exclusão histórica sistemática, da qual decorre sua atual situação social de
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vulnerabilidade, justificando-se, por esta razão, os esforços de compensação e reparação por meio de acesso
diferenciado a políticas universais. E uma outra, a qual provém do reconhecimento das características específicas
destes grupos e da implementação de políticas singulares que consigam lidar com essa situação.
É necessário ressaltar ainda que as comunidades quilombolas, como a maioria do povo brasileiro, enfrenta diariamente
situação de desigualdade socioeconômica, inclusive quando se trata de manter a sobrevivência, e consequentemente
acessar os serviços de primeira necessidade, como saúde e educação.
Na área educacional, cabe destacar as recentes ações do Ministério da Educação (MEC) que se propõe a promover
maior e melhor acesso à educação as pessoas destas comunidades. Além de ações ordinárias direcionadas a todas as
escolas, pontuam-se ainda as diretrizes especialmente direcionadas a este segmento, como a distribuição de material
didático específico ou ainda o incentivo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que reverte recursos
superiores para escolas que recebem estes alunos. Com a população quilombola é preconizado utilização de materiais
adequados a alunos de grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição e com presunção de ancestralidade
negra, relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida (BRASIL, 2009).
            A questão educação e saúde para esse grupo étnico, demonstra que o direito à igualdade para a população
negra encontra-se violado na medida em que os dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD),
realizada em 2009, aponta as discrepâncias estatísticas entre a população preta e parda na relação com a população
branca. Tais indicadores ainda ressaltam quanto o processo de exclusão social atinge àqueles cujos estigmas em
relação à afrodescendência são reforçados (NUNES, 2014).
Conforme a World Health Organization (WHO), o panorama mundial indica 38 milhões de vidas perdidas em 2012, em
decorrência de um grupo específico de doenças, as crônicas e não transmissíveis. Estas possuem destaque quanto à
incidência nas pessoas de etnia negra, com os acometimentos do aparelho circulatório, e o câncer. O conjunto dessas
afecções tem aumentado rapidamente em países de baixa e média renda, sendo que um quarto das mortes ocorre
antes da idade de 60 anos (ALVES, AERTS, 2011; ALWAN et AL, 2010).  
O presente estudo procurou avaliar uma das estratégias da política de saúde brasileira: “Estratégia de Saúde da
Família”, numa população específica – os quilombolas, e para tanto direcionou o foco nos aspectos socioambientais
relacionados com o processo saúde-doença, que acometem essa comunidade específica do município de
Laranjeiras/Sergipe/Brasil, sobretudo, quanto à implementação e o desenvolvimento de políticas públicas em educação
e saúde, as quais possuem os objetivos de promoção, proteção e tratamento dessas doenças. Trata-se de uma
pesquisa transversal, com abordagem multi-método, uma vez que privilegiou aspectos obtidos a partir da identificação
do perfil sociodemográfico dos sujeitos analisados - o quilombola e sua família, como também, ocorrências de DCNT na
referida população, no período compreendido entre os anos de 2009 - 2013.
A pesquisa em seu percurso, identificou os principais indicadores de saúde da população quilombola, quanto as DCNT;
e as concepções de usuários e profissionais da equipe de saúde da família, quanto aos reflexos das ações práticas
voltadas para  ao enfrentamento destas doenças.
Os reflexos nos usuários quilombolas e nos profissionais de saúde, quanto à questão do reconhecimento das DCNT,
propôs importantes alternativas para apontar caminhos mais eficientes e inovadores, nas mudanças quanto aos
indicadores pertinentes a estas doenças. Foi possível ainda, visualizar que o planejamento de políticas públicas
favoráveis a uma conexão real, entre as ações em saúde com o ambiente e, todos os seus elementos, pode gerar
sustentabilidade e maior qualidade de vida aos usuários.
 O interesse em divulgar os resultados, foi o de estimular novas propostas investigativas que enfoque aspectos da
saúde e educação de outros segmentos sociais, e que busquem valorizar as diversa identidades culturais nas possíveis
soluções quanto aos avanços direcionados à qualidade de vida dos indivíduos e deste grupo étnico específico.
           
METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada no povoado Mussuca, município de Laranjeiras, no Estado de Sergipe, região nordeste do
Brasil. O povoado fica distante aproximadamente, 4,0 km do município, sendo essa população formada por um número
maior de indivíduos da etnia negra e, remanescentes das chamadas comunidades quilombolas.
 Para a realização da pesquisa definiu-se dois tipos de sujeitos, cujo universo foi formado pelos usuários atendidos e
profissionais da ESF. Foram selecionados todos os profissionais diretamente envolvidos em ações do PSF na unidade
de referência do povoado, foram eles, gerente e técnica em enfermagem (01), médica (01), odontólogo (01), enfermeira
(01), técnica em saúde bucal (01), auxiliar de enfermagem (01) e agentes comunitários de saúde (02), totalizando (08)
sujeitos.
 Quanto à população do povoado, foram incluídos os sujeitos maiores de 18 anos, de ambos os sexos, moradores
cadastrados como quilombola e usuários da Estratégia de Saúde da Família (ESF), por pelo menos sete anos. Os
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sujeitos com diagnóstico clínico de comprometimento mental grave registrado em prontuário foram descartados. É
importante ressaltar ainda, que das famílias participantes, foi selecionado aleatoriamente, apenas um sujeito para ser o
individuo participante durante etapa de aplicação do roteiro de entrevista e do formulário sociodemográfico.
 Assim o total de sujeitos da pesquisa foi constituído por 253, sendo 245 usuários membros da população quilombola e
8 profissionais da unidade de saúde, envolvidos diretamente com ações desenvolvidas pela ESF.
Os instrumentais escolhidos para realização da investigação foram, a entrevista com roteiro semi-estruturado para os
profissionais de saúde, diretamente envolvidos em ações da ESF. Foi ainda elaborado outro roteiro de entrevista,
específico para os usuários. Ambos os roteiros de entrevista, foram submetidos a um processo de validação facial, por
cinco profissionais especialistas e envolvidos diretamente com a seara da saúde pública, os quais possuem mais de
cinco anos de experiência, sendo possível assim verificar a confiabilidade, reprodutibilidade, homogeneidade,
consistência interna e o conteúdo de cada item dos instrumentais.
Quanto ao formulário de identificação do perfil sócio-demográfico para usuários, esse instrumento de pesquisa,
fundamentou-se na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), e tratou especificamente da identificação dos
moradores através de suas características quanto à unidade domiciliar; as condições socioambientais; etnia referida e,
nível de escolaridade e, ainda informações referentes às condições de subsistência, e o estado de saúde dos
moradores.
Durante a coleta de dados, na primeira etapa, foi realizado o levantamento de dados secundários conforme a base de
dados existentes sobre DCNT no Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) durante o período de 2009-2013,
com a pretensão inicial da investigação dos seguintes marcadores relativos à pesquisa, número de óbitos prematuros
em DCNT; taxa de mortalidade prematura DCNT; percentual de óbitos em internamentos por infarto agudo do miocárdio
(IAM); taxa de internação por IAM em indivíduos com 20 anos ou mais; internação por IAM em indivíduos com 20 anos
ou com óbito; óbitos por DCNT, prevalência de tabagismo em pessoas com 15 e mais anos padronizada por idade,
prevalência de atividade física insuficiente em adultos (> 18 anos) padronizada por idade, prevalência de mamografia
dos 50 - 69 anos. No campo empírico foram encontrados somente estes marcadores, registros de casos de acidente
vascular cerebral; hipertensos e diabéticos cadastrados; registros de infarto agudo do miocárdio; taxas de AVC/1000
habitantes, e de realização de citologia oncótica em mulheres com faixa etária entre 15-49 anos e, casos registrados de
hospitalização por uso abusivo de bebidas alcoólicas.
Posteriormente, foram entrevistados 8 (oito) profissionais conforme amostra  correspondente aos profissionais da USF, 
com  perguntas referentes à percepção, sobre os reflexos da Estratégia de Saúde da Família (ESF) na comunidade do
município de Laranjeiras a qual prestam atendimento.
 Foram ainda realizadas entrevistas com os sujeitos residentes na comunidade, antecipadamente contactados, a fim de
identificar a disponibilidade e aceitação em participar da pesquisa. Todas as entrevistas foram realizadas de forma
individual, e com o consentimento do entrevistado. Foram selecionados 245 moradores que já são cadastrados na USF
do referido povoado.  Destes, foram selecionados por conveniência 25 usuários os quais estavam inseridos no grupo de
indivíduos, que já haviam respondido ao formulário sócio-demográfico, para assim obter informações, pertinentes aos
reflexos em suas vidas após o acesso a serviços e ações disponibilizados pela ESF, direcionadas para o combate das
principais DCNT. Antes da realização de todas essas etapas, todos os entrevistadores participaram de um momento de
esclarecimento prévio sobre os objetivos e, procedimentos técnicos necessários à consolidação da pesquisa em tela.
A análise quantitativa dos dados englobou, a identificação de aspectos socioambientais que possuem relação direta
com a saúde desta comunidade e, a avaliação dos principais índices de saúde da referida população quanto à
ocorrência de DCNT, conforme registro no SIAB. Para tanto, foi realizada análise descritiva destes dados, com utilização
de média, desvio padrão, mediana e frequência percentual.
Quanto ao tratamento dos dados qualitativos, foi realizado através da análise do discurso, com base em Bardin (2009),
num comparativo entre as concepções dos usuários e profissionais de saúde, com os principais referenciais teóricos
pertinentes aos temas abordados na pesquisa7.
Inicialmente as entrevistas foram transcritas e, então realizada leitura com intuito de apreender o conteúdo. As
categorias de análise que surgiram através da leitura dos relatos de profissionais de saúde e usuários foram conceito de
saúde, influência ambiental na saúde e, política social para a saúde.  
Para fundamentação teórica foram utilizados os respectivos autores listados, a legislação e os documentos oficiais
pertinentes ao tema abordado, como: documentos das conferências nacionais e internacionais sobre promoção à saúde;
a Política Nacional de Atenção Básica; a Política Nacional da Saúde Integral da População Negra; a Política Nacional de
Promoção da Igualdade Racial – PNPIR; o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas
Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022; os mais recentes relatórios da Organização Mundial de Saúde quanto
às DCNT; documentos da Fundação Cultural Palmares e os textos relativos ao Programa Brasil Quilombola (PQB) e ao
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Programa Academia da Saúde no âmbito do SUS.
Foram destacados nos diferentes depoimentos, os fragmentos que apresentavam semelhanças de significado e,
posteriormente, durante a codificação e categorização de todo material empírico, procedeu-se a delimitação das
unidades de registro (palavra-chave ou frase) e unidades de contexto. 
Quanto aos aspectos éticos da pesquisa, este estudo foi aprovado em 27/02/2014 conforme parecer de número:
560.829 do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Tiradentes e de acordo com as diretrizes da Plataforma Brasil.
Obteve ainda a autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Laranjeiras.
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO
 
Perfil sócio demográfico da comunidade quilombola e sua correlação com os principais indicadores de DCNT.
 A população quilombola brasileira é um grupo populacional, que possui necessidade de acesso aos serviços de
educação e saúde com qualidade e, de serviços de saneamento e infraestrutura para moradia, mais adequados
(BRASIL, 2013). 
Conforme resultados obtidos através do formulário sociodemográfico nesta pesquisa, foram identificados os seguintes
dados referentes à amostra: faixa etária média é de 40,7 anos, IC95%: 39,8 a 41,5 anos; quanto ao gênero, 83% do
sexo feminino e 17% do sexo masculino; um total de 91% considera pertencer à etnia negra; 65% possuem registro de
nascimento no município de Laranjeiras.
Com relação ao acesso desta população aos meios de comunicação, os quais divulgam informações de prevenção e
promoção à saúde, vinculadas diretamente as ações planejadas pelo Ministério da Saúde, observou-se que a maior
parte dos sujeitos possui aparelho de televisão e aparelho de som em suas residências (98,7%), que 23% possuem
computadores, e destes, apenas 13% relataram ter acesso à internet em suas residências.
Quanto à análise dos indicadores relacionados diretamente com as quatro principais DCNT na comunidade quilombola
investigada, conforme dados do SIAB (2009-2013), houve confirmação quanto à prevalência para, o diabetes e a
hipertensão arterial. Conforme informações do SIAB durante o período de investigação, houve registro de 298 pacientes
com diabetes e 70 com diagnóstico de hipertensão arterial.
 De acordo com relatório divulgado pela OMS em 2014, no período compreendido entre os anos 2000 e 2012, houve um
aumento de 14,6 milhões dos óbitos por DCNT. Informa ainda que a maioria das mortes prematuras por estas doenças
são evitáveis e que, dos 38 milhões de vidas perdidas em 2012 por DCNT, 16 milhões, ou seja, 42% ocorreram de
forma prematura e poderiam ter sido evitadas (WHO, 2015).
A relação existente entre os determinantes sociais e os quatro principais fatores de risco para DCNT – fumo, inatividade
física, alimentação inadequada e uso prejudicial de álcool na causalidade destas DCNT,  é apontada pela OMS, quando
da proposição para ações de prevenção e enfrentamento (MALTA et al, 2011) .
               Foi identificado através de estudo realizado com mulheres sul-africanas com idade entre 60 e 69, que os
comportamentos de vida pouco saudáveis, &8203;&8203;não devem ser considerados isoladamente um do outro e, que
eles podem, inclusive, co-existir, tendo assim efeitos sinérgicos sobre o risco de DCNT. Assim, as intervenções de
promoção da saúde abrangentes não só devem ser feitas sob medida para grupos demográficos específicos, mas
também devem se concentrar em atender os múltiplos fatores de risco para DCNT (PHASWANA- MAFUYA, et al, 2013).
Ainda de acordo com a OMS, o número de mortes prematuras por estas doenças pode ser significativamente reduzido
mediante políticas governamentais educativas orientadas para restringir o consumo de tabaco, e de álcool de forma
nociva, as dietas pouco saudáveis, o sedentarismo, e proporcionar cobertura universal em saúde. A OMS cita ainda,
que especificamente no Brasil, a taxa de mortalidade por DCNT está diminuindo 1,8% ao ano, sendo um dos motivos, a
ampliação da atenção primária à saúde (WHO, 2015).  
 
Concepções dos Profissionais de Saúde da USF–Mussuca/Sergipe
A Organização Mundial de Saúde (OMS), afirma como conceito de saúde, um estado de completo bem estar físico,
mental e social e não apenas a mera ausência de doença. Quanto à concepção abrangente de saúde, conforme é
mencionado na Constituição Federal, esta deverá nortear a mudança progressiva dos serviços e suas respectivas
formas de atendimento, passando de um modelo meramente assistencial, centrado na doença e baseado no
atendimento, para um modelo de atenção integral, onde haja a incorporação progressiva de ações voltadas
especificamente para a promoção e proteção, concomitante às ações relacionadas com recuperação.
Segundo os profissionais de saúde que foram entrevistados, identificou-se convergência para uma concepção teórica
ampliada quanto à definição de “saúde”, a qual é baseada nos conceitos aqui mencionados e, que tais conceitos
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entrelaçam-se com os principais aspectos socioambientais e socioeconômicos intimamente relacionados com promoção
e proteção. Essa compreensão possui maior abrangência e resulta da influência, que os fatores associados com
qualidade em termos de saúde pode causar, sendo estes: alimentação, habitação, renda, meio ambiente, trabalho,
transporte, educação, lazer e inclusive, o acesso aos serviços de saúde disponibilizados.
As seguintes informações dos profissionais reforçam este conceito biopsicossocial do sujeito:
[...] Saúde ultrapassa o antigo conceito de bem-estar físico mental e social de um indivíduo, acho que hoje está muito
abrangente, saúde atualmente envolve: lazer, moradia. [..] Se não houver uma infraestrutura básica: água tratada,
saneamento básico, não existe saúde. [...] (Profissional 2)
 [...]A saúde é o estado psicológico, o estado físico, é o ambiente onde a pessoa vive, envolve ainda o ambiente de
trabalho.” “A falta de saúde representa alguma coisa, que denominamos doença [...] (Profissional 4)
 
Ainda nesta seara de discussão, as ações voltadas para a educação em saúde exemplificam-se através dos bons
padrões de alimentação e nutrição; da adoção de estilos de vida saudáveis com o uso adequado e desenvolvimento de
aptidões e capacidades correlacionadas; e ainda através dos aconselhamentos específicos como os de cunho genético
e sexual. E é justamente dentro dessa gama de atividades, que são incentivadas às práticas de atividades físicas, e
surgem então, as oportunidades para o estímulo aos hábitos de autocuidado, tanto individualmente em âmbito
domiciliar, quanto coletivamente, quando ampliamos esta visão para a vida em comunidade (RODRIGUES, RIBEIRO,
2012).
Na prática, essa definição que aborda a visão biopsicossocial do sujeito, ainda é considerada distante do que se
observa na realidade do cotidiano de muitos profissionais de saúde (Tabela 2). É possível ainda identificar através da
concepção dos profissionais, que as ações deveriam estar voltadas para promover e recuperar a saúde dos usuários
num sentido que leve a empoderá-lo, inclusive numa perspectiva de ação comunitária, visando assim à solução dos
seus problemas de saúde, o que se confirma de acordo com os seguintes relatos.
 [...] Saúde não é só diagnosticar um problema, uma doença; saúde na verdade, é fazer com que as pessoas consigam
encontrar a solução para este problema [...](Profissional 3)
 
[...] O PSF é trabalho nas ruas, é prevenção e promoção a favor da saúde. [...]
 
Houve ainda reflexão sobre a proposição da ampliação do conceito da prevenção primária em atenção básica numa
população de etnia negra, com destaque para as ações integradas de diversos setores, como educação, desporto e
lazer, por exemplo, e ainda sobre as intervenções diretas nos determinantes socioculturais e ambientais.
Em pesquisa realizada no município de Salvador, que relacionou as crenças em saúde, de pessoas adultas negras
diagnosticadas hipertensas, com as barreiras e benefícios para à dieta no controle desta doença, conhecendo os fatores
sociodemográficos associados, concluiu-se que a promoção da saúde destas pessoas exigia abordagem interdisciplinar
e política de saúde, que contemplasse as suas especificidades e necessidades, as quais devem ser dirigidas aos
aspectos preventivos e curativos (PIRES, MUSSI, 2012; ALVES, AERTS, 2011).
 E é justamente através desse caminho, que novos questionamentos surgem, novas pesquisas são realizadas com este
grupo étnico, e ocorre o estímulo para analisar e a discutir os aspectos que envolvem a promoção em saúde. Deve-se
reforçar ainda que as mudanças ocorrem, também de acordo com as implicações sócio ambientais. Esse é um campo
de ação abrangente, exige envolvimento da comunidade conforme a área delimitada a ser assistida, para que os
programas e as estratégias direcionados ao autocuidado em saúde sejam implantados e efetuados com sucesso.
Quando se trata, especificamente  do enfrentamento as DCNT, manter o foco nos grupos ou segmentos populacionais
assistidos que, além de suas especificidades, podem ser vistos como mais vulneráveis as condições adversas à saúde,
é uma das soluções (WHO, 2015).
 
 Este fato confirma-se através das respectivas expressões dos trabalhadores da saúde:
[...] a população aqui é composta na sua maioria de pessoas da raça negra e como sabemos isso é um fator e risco
para determinadas doenças como a hipertensão arterial, por exemplo. [...] (Profissional 4)
 [...] Aqui nós temos mais de 200 pessoas cadastradas hipertensas [...] A questão da hereditariedade agrava a situação,
pois essas doenças atingem várias gerações [...] [...] Aqui trabalhamos com algumas palestras, realizamos o hiperdia,
atividade específica para os hipertensos e diabéticos, fazemos busca ativa com o intuito de identificar novos casos de
diabetes e hipertensão arterial [...] (Profissional 6)
 
[...] justamente essa população afrodescendente que já possui predisposição genética para desenvolver as DCNT,
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principalmente as cardiovasculares, ainda apresenta resistência fundamentada em valores socioculturais e ambientais
para assimilar novos costumes, como o hábito diário para realizar atividade física e criar uma consciência para a
autonomia em saúde [...] (Profissional 4.)  
 
[...] as pessoas têm hábitos de vida que são repassados através das gerações, encontro muito isso, digo sempre para
eles, que não posso ficar na casa de cada vigiando como se alimentam, se estão indo caminhar para evitar o
sedentarismo [...](Profissional 1)
 
A educação e os cuidados em saúde, compreendidos como uma prática social, trazem implícitos em seus percursos
evolutivos, uma visão cultural que consiste em valores, crenças e visões de mundo. Isso fica obviamente definido, a
partir da maneira como as pessoas vivem e compreendem o cotidiano, e na forma como cada um torna a vida em
ambiente social mais saudável (PIRES, MUSSI; 2012).
 
Devem ser estimuladas as mudanças de comportamentos, sem nenhuma forma de coação ou manipulação.  E a partir
da reflexão perceptiva, é que deve ser possível fazer opção por atitudes direcionadas a uma vida mais saudável.
 
Conforme a percepção dos profissionais entrevistados, referente à ocorrência de DCNT e quanto às atividades
realizadas para enfrentamento destas doenças, notou-se que existem ações para o fortalecimento da vigilância,
segundo o plano de enfrentamento das DCNT. Além disso, observa-se que tem ocorrido um aprimoramento nestas
ações dentro da atenção primária, com a finalidade de manter a continuidade do cuidado aos doentes crônicos e, ainda
monitorar os fatores de risco associados.
 
Todos os profissionais demonstraram possuir a noção de que é preciso ser  implementado continuamente e de forma
evolutiva, as avaliações das ações e programas já implantados incentivando as práticas educativas em saúde.
 
            Tornam-se fundamentais as ações para a promoção à saúde, na perspectiva da prevenção primária de doenças
crônicas, principalmente as cardiovasculares e os seus respectivos agravos, como as de caráter metabólico como a
diabetes, onde haja a possibilidade para o surgimento de espaços adequados, os quais favoreçam escolhas mais
saudáveis.(DUCAN et al, 2012; MALTA, MERHY, 2010; GIGANTE et al, 2011; BARRETO, SOARES, 2015)                
3.2 Concepções dos usuários
Observou-se que as manifestações dos usuários quanto à concepção de saúde, é proveniente do senso comum, da
relação direta e imediata com suas necessidades e condições socioambientais e econômicas, o que se justifica através
das seguintes colocações:
[...] Saúde é ter uma vida melhor. [...] (usuário 4)
[...] Saúde para mim é não precisar de médico. [...] (usuário 5)
[...] Saúde é não ter tantos problemas que impedem agente de fazer as coisas. [...] (usuário 6)
[...] Saúde para mim é ter disposição para trabalhar [...] (usuário 25)
 
Tabela 4- Conceito de saúde dos usuários da Comunidade Quilombola da Mussuca-Laranjeiras-SE-Brasil-2014
 
 Conceito de saúde dos usuários                                         n          %

Não precisar de médico                                                          6           24 %
Não precisar ir ao posto nem tomar remédio                          10          40%
Viver sem doença                                                                    3           12%
Ter a vida sem problemas                                                        2           8%
Ter capacidade para trabalhar                                                 4           16%

             
 
Sobre o funcionamento da USF, na maior parte, as manifestações dos usuários são provenientes de suas necessidades
imediatas. A noção quanto às competências e limitações do atendimento em atenção primária não é compreendida pelo
usuário. São necessárias, portanto, atividades que visem basicamente, o repasse destas informações, com intuito
principal de reduzir os fatores de risco relacionados às DCNT, os quais constituem ameaça à saúde das pessoas, e que
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pode provocar óbitos prematuros ou, numa perspectiva menos pessimista, sequelas incapacitantes. 
 
Nas questões que abordaram os aspectos preventivos e educativos na  atenção primária, as respostas foram as
seguintes concepções:
[...] Depois que descobri que tenho problema de colesterol, mudei a alimentação para tentar prevenir novos problemas.
Comecei a comer mais alimentos como frutas e verduras [...] (Usuário 1)
[...] Tem cinco meses que fui para a médica, descobri que meu colesterol estava alto e a taxa de açúcar no sangue
também estava alta. A médica então orientou que mudasse a minha alimentação e fizesse caminhadas, vou amanhã de
novo nela, depois de fazer vários exames e vou descobrir como está a minha situação agora [...] (Usuário 3)
   [...] temos uma agente de saúde ela vem aqui, quando tem muitas pessoas em estágio avançado dessas doenças que
você perguntou se tenho, às vezes fazem  uma palestra [...] (Usuário 4)
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Assim, percebeu-se durante este estudo que mesmo com a ênfase preconizada teoricamente pela ESF à prevenção
primária basicamente, e a promoção à saúde, do planejamento à sua execução, para o enfrentamento das DCNT, ainda
são realizadas muitas ações com a abordagem voltada especificamente ao tratamento destas doenças. Portanto, o
enfoque curativo, a medicina preventiva em níveis secundário e terciário ainda são extremamente utilizados, e a
educação preventiva em saúde vem sendo desconsiderada.                               Conforme as orientações dos
profissionais da UBS, especificamente para o enfrentamento das DCNT o que se recomenda é ir a UBS para fazer
consultas e exames; modificar a alimentação; usar os remédios indicados e seguir as orientações dos profissionais.  96
% dos usuários entrevistados informaram ainda, que não praticam atividade física. Os motivos alegados foram: sentir
vergonha e não estar habituado.  
Portanto, a utilização das informações pertinentes às questões apontadas através dos objetivos da referida pesquisa,
em comunidade quilombola enfatizando as estratégias de  educação em saúde mostra que  contribuem para mudanças
que favorecerão novas táticas em termos de atendimento na atenção básica. É essencial para tanto, que as políticas
públicas e, as respectivas ações desenvolvidas configurem-se em dimensões sócioeducativas dentro dos campos de
prevenção e promoção, com inovações.
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