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MÉTODOS

O município conta com 20 equipes NASF-AB

distribuídas em oito Distritos Sanitários (DS), sendo o

sexto DS escolhido para a realização do estudo.

Composto pelos bairros Brasília Teimosa, Pina, Boa

viagem e Imbiribeira, contém duas equipes NASF-AB,

que dão cobertura a 17 Equipes de Saúde da

Família. Trata-se de um estudo epidemiológico do

tipo descritivo quantitativo, a partir de dados

secundários obtidos através do e-SUS Atenção

Básica (e-SUS AB) pertencente ao Departamento de

Atenção Básica do Ministério da Saúde.

As doenças crônicas são no Brasil uma das principais

causas de óbitos, entre essas enfermidades estão a

diabetes mellitus, as doenças cardiovasculares,

respiratórias e oncológicas, necessitando, portanto,

de uma assistência constante em saúde. O Núcleo

Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica

(NASF-AB) foi criado com o intuito de ampliar a

abrangência e escopo de ações na atenção primária

a saúde, sendo desta forma mais resolutivo. O

objetivo deste estudo foi caracterizar o perfil

epidemiológico das principais doenças crônicas

atendidas por duas equipes NASF-AB na cidade do

Recife de janeiro a junho de 2018.

INTRODUÇÃO

Portanto, os NASF-AB são de extrema importância neste processo

de promoção à saúde, para assim, diminuir os impactos causados

pelas doenças crônicas.

CONCLUSÃO

Os resultados do estudo permitiram identificar que usuários acima

de 60 anos são os que mais demandam de assistência e que entre

as doenças crônicas notificadas, há uma maior prevalência de

pacientes hipertensos, necessitando assim de uma assistência

multiprofissional não centrada apenas na doença, mas levando em

consideração todos fatores envolvidos no meio social e familiar do

paciente para uma sensibilização do cuidado além do consultório e

alfabetização sanitária de todos envolvidos na promoção e

manutenção da saúde destes usuários.
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RESULTADOS

No período estudado houveram 1.244 atendimentos,

sendo 375 (30.14%) usuários do sexo masculino e

869 (69,85%) do sexo feminino. Dos problemas

envolvidos no atendimento 210 (16,89%) pessoas

eram portadoras de diabetes, 1 (0,09) pessoa

portadora de doença pulmonar obstrutiva crônica

(DPOC) e 253 (20,33%) pessoas possuíam

hipertensão arterial. Em relação a faixa etária do

atendimento foram agrupados indivíduos de 0 à 19

anos (25,57%), de 20 a 39 anos (19,85%), de 40 a 59

anos (24,20%) e acima de 60 anos (30,38%).
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