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RESUMO

As comunidades quilombolas são grupos étnicos constituídos principalmente de indivíduos negros de base rural ou urbana, que estão envolvidos 
com relações inerentes com a terra, parentesco, território, ancestralidade, tradições e práticas culturais próprias. As doenças cardiovasculares 
(DCV) são a principal causa de morte no mundo, sendo uma das doenças com mais prevalência na população negra.  Os métodos antropométricos 
são instrumentos para a avaliação do excesso de gordura corporal, e têm sido colocados em prática para determinar sua relação com excesso de 
peso e as razões de risco cardiovasculares. Métodos: Trata-se de um estudo de secção transversal descritivo desenvolvido nas comunidades 
quilombolas: Canta Galo, Pirangi e Terra Dura do Coqueiral situada no município de Capela, ao leste de Sergipe. As comunidades mencionadas 
possuem 339 famílias, totalizando aproximadamente 1.117 indivíduos. Para a definição da amostra utilizou-se um cálculo amostral (MIOT, 2011) e 
o tamanho da amostra (n) foi determinada em 68 sujeitos. Acrescentou-se 10% sobre o valor do n considerando as possíveis perdas amostrais. 
Foram incluídos na pesquisa os sujeitos maiores de 18 anos, de ambos os sexos, moradores cadastrados como quilombola e usuários da Estratégia 
de Saúde da Família. Como critérios de exclusão foram sujeitos que tivessem incapacidade de compreender os questionamentos e não estivessem 
em jejum de, no mínimo, 12h no dia da realização dos exames laboratoriais. A análise dos dados foi realizada por meio de distribuição de 
frequências, média ± desvio padrão da média. Foram avaliados os indicadores antropométricos, bioquímicos, peso corporal, estatura, 
circunferência de cintura (CC),índice de conicidade (IC),relação cintura quadril(RCQ) e relação cintura estatura (RCEst) dos sujeitos. A pesquisa foi 
aprovada pelo comitê de ética e pesquisa da Faculdade Estácio de Sergipe, sob o nº 1.822.242. Resultados: A amostra foi composta por 76 
sujeitos, sendo 57 mulheres e 19 homens com idade média de 42,49 ± 14,73 e 47,26 ± 18,34 respectivamente. As medidas de CC apresentaram 
uma média de 85,35 ± 11,04 cm entre as mulheres e 88,45 ± 10,25 cm nos homens; o IC apresentou valores de 0,67 ± 0,01 para as mulheres e 
0,66 ± 0,01 para os homens. Em relação à RCQ, as mulheres apresentaram 0,84 ± 0,07 e os homens 0,90 ± 0,07. A RCEst. das mulheres 
apresentaram uma média 0,63± 0,57 e a dos homens 0,54 ± 0,06. Conclusões: A população quilombola avaliada encontra-se com predisposição 
para o desenvolvimento de DCV diante da avaliação antropométrica, visto que apresentam valores médios de IMC, CP e RCEst elevados para os 
homens e  CC, CA, IMC e RCEst nas mulheres. Sugere-se a implementação de estratégias de promoção e educação em saúde sobre DCV na 
população do estudo.
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