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As comunidades remanescente de quilombo contemporâneas que conhecemos hoje, teve 

origem nas comunidades quilombolas criadas por negros africanos escravizados que 

resistiram ao cativeiro e a falta de direito básicos, como o direito a saúde. Os quilombolas 

contemporâneos ainda enfrentam dificuldades no acesso a saúde. Seja decorrente do 

isolamento geográfico em que estão essas comunidades ou pelas deficiências de políticas 

publicas e de infraestrutura. Este estudo teve como objetivo geral investigar o impacto dos 

fatores socioeconômicos, políticos e culturais sobre a qualidade e acesso a saúde dos 

moradores da comunidade remanescente de quilombo da Enseada do Paraguaçu e, como 

objetivos específicos, descrever as características sociodemográficas da população estudada; 

identificar e avaliar a qualidade dos serviços de saúde que a comunidade tem acesso; 

identificar as deficiências que dificulta o acesso aos serviços de saúde; traçar ações de 

melhorias na qualidade e acesso à saúde. Trata-se de uma pesquisa epidemiológica descritiva 

de abordagem quantitativa, realizada na comunidade remanescente de quilombo de Enseada 

doParaguaçu no recôncavo baiano. Participarão da pesquisa homens e mulheres maiores de 18 

anos, moradores da comunidade e que estejam cadastrados na Estratégia Saúde da Família. Os 

dados serão coletados a partir de um questionário aplicado em domicilio, contendo perguntas 

de aspectos social, cultural e econômico.Assim, espera-se identificar o perfil social e 

econômico da comunidade e conhecer os fatores que interferem na saúde da população, além 

criar e reformular as ações de saúde fornecendo a população serviços que atentam as suas 

necessidades, e combater os fatores que impactam negativamente no acesso aos serviços de 

saúde e na sua qualidade. 
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População Negra. 


