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Introdução

As comunidades quilombolas são populações com características étnico-raciais específicas e acesso

restrito aos serviços de saúde, com histórico de exclusão e vulnerabilidade social, resultante dos

fatores ambiental, demográfica e socioeconômica com um quadro de insegurança alimentar e

nutricional, no qual a maioria famílias são beneficiadas pelos programas de transferência de renda do

governo federal como o Bolsa Família (GUIMARÃES, SILVA 2015; SILVA, 2007).

Objetivo: Investigar o risco nutricional de adultos remanescentes de quilombolas das regiões do

Brasil.

Método

Pesquisa descritiva de corte transversal, a partir de coleta de dados secundários das cinco regiões do

Brasil, mediante o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN/Web) referentes ao ano de

2019.

Resultados

Dos 556 adultos quilombolas, 37, 6% (n=209) estavam na condição de eutrofia e 62,4% (n= 347) com

alguma forma de risco nutricional, sendo 37,2 % (n= 207) sobrepeso, 22,3% (n=124) obesidade e 2,9

(n=16) baixo peso. Ao se estratificar por regiões, a obesidade foi mais prevalente no sudeste, norte e

nordeste com um percentual de 20,5% (n=114), da mesma forma que o sobrepeso com uma frequência

de 35,2% (n=196) nestas regiões. Apesar do baixo peso ter sido pouco frequente, o sudeste e o norte

apresentaram maiores prevalência 2,2% (n= 12) e o Sul, apenas dois casos de obesidade.

Conclusão

As alterações nutricionais nos quilombolas são heterogêneas, nas regiões do Brasil. É necessário um

olhar que considere a cultura e a realidade de cada local, sendo a fragilidade da condição nutricional,

um fator agravante de vulnerabilidade a morbidez e a incapacidade.
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