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As doenças crônicas como a Diabetes e Hipertensão arterial estão sendo considerados 
importantes problemas de saúde pública devido aos altos índices epidemiológicos e impactos 
negativos trazidos para sociedade causada pelas suas complicações que levam o indivíduo à 
invalidez precoce e diminuem a qualidade de vida e sobrevida dos doentes, além dos prejuízos 
econômicos causados pelo alto custo, mudanças durante toda a vida dos pacientes, incluindo 
uma terapia médico nutricional, além de medicações diárias. Este trabalho teve como objetivo 
realizar um levantamento de dados sobre as doenças crônicas que mais se destaca no Programa 
Saúde da Família (PSF) no Bairro do Itararé no Município de Campina Grande-PB. Foi 
realizada uma pesquisa documental do tipo quantitativa direcionada aos pacientes portadores de 
doenças crônicas que foram submetidos em avaliações no Programa Saúde da Família (PSF), 
localizado no bairro do Itararé no Município de Campina Grande-PB. Na coleta de dados foi 
utilizada a revisão de 118 prontuários, com total de 382 indivíduos assistidos e registrados no 
período de janeiro a Outubro de 2012. Os dados da pesquisa foram analisados utilizando o 
programa Microsoft Excel 2007. Mediante os resultados obtidos, constatou-se que as 
informações obtidas pelos dados dos pacientes demonstraram a incidência de doenças crônicas 
acompanhadas pelo PSF, destacando o sexo feminino como maior afetado para as doenças de 
hipertensão e diabetes mellitus, o que vem a causar uma preocupação por parte da assistência 
local, priorizando as ações de prevenção, recuperação e manutenção da saúde, para isso 
melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. 
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