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Introdução

Atualmente, as 79 comunidades quilombolas 
distribuidas no Brasil contam com aproximadamente 
3.750 famílias, localizadas em 18 municípios de cinco 
estados [1]

O Castainho é uma das seis comunidades 
remanescentes de quilombos situadas no município de 
Garanhuns, agreste meridional do estado de 
Pernambuco e é também uma das seis do país que teve 
seu processo de reconhecimento iniciado no ano de 
2006 pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA) [2]. 

A comunidade quilombola Castainho encontra-se 
localizada a seis quilômetros do centro da cidade de 
Garanhuns, na região do agreste do estado de 
Pernambuco. Nesse município estão localizadas 
também as comunidades quilombolas Timbó, Estivas, 
Estrela, Tigre, entre outros. Em Castainho, vivem 107
famílias quilombolas. A história de Castainho está 
relacionada com a do quilombo de Palmares. Símbolo 
de resistência e organização dos escravos fugidos na 
época do império, Palmares foi o grande reduto 
quilombola da região situada ao sul do estado de 
Pernambuco e norte do estado de Alagoas. Os 
moradores de Castainho identificam a origem da 
comunidade com a destruição do quilombo de 
Palmares. Castainho foi fundado por um grupo de 
negros que conseguiu fugir da guerra que destruiu 
Palmares [2].

Hoje, conta com 1020 indivíduos registrados na 
Associação Comunitária do Castainho e Adjacência 
(ACCA), divididos em aproximadamente 107 famílias 
que vivem da agricultura, arte (música e dança) e 
artesanato. Principalmente, têm como cultivo a 

mandioca, mas plantam também milho, feijão e hortaliças. 
A mandioca é utilizada na produção de farinha, massa, 
beiju e goma, produtos que são comercializados na cidade 
de Garanhuns. Uma vez que são consideradas 
comunidades tradicionais brasileiras, recebem juntamente 
com os povos indígenas e caiçaras, atenção do Ministério 
da Saúde, a fim de garantir seus direitos em meio ao 
crescente desenvolvimento demográfico e tecnológico do 
país [3].

A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), delegada ao 
Ministério da Saúde do Governo Brasileiro (MS), tem 
incentivado projetos concernentes ao cuidado com a saúde 
dos povos quilombolas, principalmente quanto a programas 
de prevenção para a saúde, minimizando riscos e buscando 
a melhoria na qualidade de vida.

Os riscos à saúde pública podem ser classificados em 
três categorias: os ambientais, aqueles resultantes de 
determinados estilos de vida e o risco genético, uma nova 
entidade explicativa do processo saúde e doença [4]. Se os 
fatores de risco ambientais estão relacionados às 
exposições sofridas pelo indivíduo, em geral de maneira 
involuntária, e os estilos de vida são, aparentemente, 
escolhas ou opções que o indivíduo adota voluntariamente, 
o risco genético é algo que está no corpo do indivíduo e do 
qual o indivíduo não pode se dissociar: é uma categoria de 
risco corporificado podendo ser herdado e herdável.

O objetivo principal deste trabalho foi fazer um 
levantamento genealógico voltado para o registro histórico 
e à prevenção de doenças hereditárias que atingem a 
comunidade do Castainho no município de Garanhuns –
PE.

Material e métodos



A. O quê

Tratou-se de um trabalho de pesquisa que buscou 
esclarecer as dúvidas relacionadas com a composição 
genealógica dos moradores da Comunidade Castainho 
para colaborar com os estudos históricos e 
antropológicos assim como com a composição 
genômica no que diz respeito às doenças genéticas com 
alta incidência em comunidades quilombolas da zona 
rural do agreste pernambucano.

B. Onde

O trabalho foi realizado na Comunidade do 
Castainho, situada na zona rural do municipio de 
Garanhuns, Agreste Meridional de Pernambuco, que 
dista 230 km do Recife e 3,5 Km da Unidade 
Acadêmica de Garanhuns (UAG), Extensão da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). 

C. Quem

Foram atores do projeto: a) cinco alunos da UAG
que concluíram a disciplina Genética Básica e 
Biotecnologia, que constituem o grupo de pesquisa
Fenótipos Complexos sob orientação dos geneticistas e 
professores mencionados na co-autoria; assim como b) 
os moradores da comunidade quilombola do Castainho
registrados na Associação Comunitária do Castainho e 
Adjacências (ACCA) e no posto de saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde de Garanhuns.

D. Como

A primeira parte do projeto de Estudo Genético da 
Comunidade teve por objetivo compor o heredograma 
de toda a população por meio da realização de 
pesquisas feitas na associação comunitária, na escola e 
no posto de saúde do Castainho, com a apoio do grupo 
do Centro de Referência e Assistência Social – CRAS 
da Secretaria Municipal. 

Foi construído o heredograma das famílias com 
consangüinidade confirmada. Os resultados foram 
submetidos à análise estatística descritiva e inferencial 
sendo por final calculada as freqüências de 
consangüinidade entre primos em primeiro e em 
segundo graus, assim como o coeficiente médio de 
endocruzamento.

Esta etapa realizada é parte fundamental para o 
processo de triagem de toda a população que sofre ou 
tem risco genético de sofrer de males herdáveis como 
obesidade, hipertensão e diabetes. 

Resultados
As cento e setenta famílias foram dispostas em treze

árvores genealógicas que eram compostas em média 
por grupos familiares de cinco pessoas em média. 

O número de casamentos consangüíneos, em sua 
totalidade entre primos de primeiro ou segundo grau, 
foram significativos se comparados à média da 

população brasileira, contudo abaixo do que se esperava 
em se tratando de uma comunidade tradicional, que se 
caracteriza pela manutenção de cultura e hábitos próprios.

As informações resultantes e heredogramas foram 
entregues aos líderes da associação comunitária para se 
unir ao acervo histórico e antropológico da comunidade, 
além de servir para auxílio nos programas de prevenção 
para a saúde das autoridades públicas.

Discussão

O projeto teve como meta promover ações de melhoria 
na qualidade de vida dos residentes na comunidade do 
Castainho, buscando realizar um trabalho em que se 
construísse instrumentos para a realização de movimentos 
ligados à saúde e a prevenção das doenças entre os próprios 
atores locais através da informação. Ao se analisar os 
índices de consangüinidade e a distância marital média 
entre os casais consangüíneos, construiu-se um instrumento 
para se avaliar a associação estatística entre a 
consangüinidade direta e as variáveis epidemiológicas a 
serem pesquisadas. 

A freqüência de casamentos consangüíneos foi acima de 
2,6 %, o que se mostrou um pouco superior mas compatível 
com a freqüência estimada para o Nordeste do Brasil [5]; a 
distância marital média, indicou um baixíssimo índice de 
locomoção, o que era esperado por se tratar de uma 
comunidade concentrada geograficamente e por optar em 
ser uma sociedade semi-fechada para casamentos ou 
relacionamentos com indivíduos não quilombolas, visto que 
procura-se não fazê-lo, apesar de não ser uma exigência 
nesta população. A referida população encontra-se numa 
zona intermediária entre o baixo e médio endocruzamento. 

As variáveis epidemiológicas devem ser alvo de estudos 
a fim de se avaliar se a consagüinidade representam um 
fator potencializador na incidência de doenças genéticas.
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