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A população brasileira tem passado por muitas mudanças juntamente com o seu pais 

desde a implementação do Sistema Único de Saúde (SUS).Essas transformações são 

altamente importantes para o sistema de saúde público, mas dentro dessas permutas 

sempre para nortear a nação em relação a essa política de saúde, como por exemplo, a 

assistência farmacêutica, a qual tem como objetivo um conjunto de ações que vão 

promover, proteger e recuperar a saúde, sendo ela individual ou coletiva e, por fim, tem 

o medicamento como matéria-prima essencial e, sempre visando seu uso racional. 

Porém, o SUSatravessa vários problemas de ordem organizacional e financeira que 

comprometem o acesso dos usuários aos medicamentos necessários para a sua 

terapêutica. Além disso, a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condiçãoclínica 

de múltiplos fatores, que se caracteriza porelevação sustentada dos níveispressóricos ≥ 

140 e/ou 90 mmHg. Essa patologia normalmente associa-se a distúrbios metabólicos, 

alterações funcionais e /ou estruturais de órgaõs -alvo, sendo agravada pela presença de 

outros fatores de risco, como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose 

e diabetes melito. Para que se trate dessa enfermidade, é essencial o tratamento 

medicamentoso, onde sua aquisição é reconhecida pela Organização das Nações Unidas 

como um dos cinco indicadores relacionados a avanços na garantia do direito à saúde. 

Estima-se que, no início do século XXI, uma em cada três pessoas no mundo não dispõe 

de acesso a esses insumos, sendo a pior situação verificada nos países de baixa e média 

renda, onde essa proporção pode chegar a 50%. Então, esses acessos reduzidos aos 

medicamentos podem levar ao agravamento das doenças e, consequentemente, ao 

retorno das pessoas aos serviços de saúde. Sendo assim, esse trabalho tem como 

objetivo analisar o acesso aos medicamentos anti-hipertensivos pela população sob a 

perspectiva daAssistência Farmacêutica no setor público e privado no município de 

Santo Antônio de Jesus-BA.Os objetivos específicos são: avaliar as disponibilidades dos 

medicamentos contidos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

(RENAME);analisar a diferença dos preços praticados pelas farmácias privadas para um 

mesmo fármaco e traçar perfil comparativo da oferta dos medicamentos genérico, 

similar e de referência.O método desse trabalho será uma pesquisa 

observacionalrealizadonas farmácias e postos de saúde da cidade de Santo Antônio de 

Jesus - BA. Espera-se que os resultados encontrados esclareçam mais sobre o acesso aos 

medicamentos anti-hipertensivos pela população local, os quais são o insumo essencial 

para o tratamento de doenças cardiovasculares. 
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