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Introdução:  Em comemoração ao 30º aniversário da promulgação da Constituição da
República Federativa do Brasil, o presente estudo buscou um princípio fundamental,
qual seja, o acesso à saúde pública, elencado nos artigos 5º, 6º, 23 e 196 da Carta
Magna para promover as informações básicas concernentes à temática para a
sociedade, de forma a efetivar o direito. A saúde é dever da União e dos demais entes
federados! Apesar da obrigatoriedade imposta na legislação, tem-se demonstrado
necessário o ativismo populacional e a disseminação de informação aos que mais
necessitam da tutela estatal torna-se indispensável. Ainda, orienta sobre os possíveis
Objetivo: O objetivo do presente trabalho consiste em conscientizar a população a
respeito dos seus
direitos, no que tange ao fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos, bem
como
apontar as diretrizes para que consigam demandar judicialmente, quando necessário,
descrevendo ainda a competência dos
órgãos públicos de forma simplificada.
 Metodologia: Conscientes de que o Sistema Único de Saúde – SUS, apesar do alto
nível de investimento nele realizado, não consegue, de fato, promover todos os
tratamentos e disponibilização medicamentosa urgente para a comunidade, a
metodologia do estudo em questão permeia dados fornecidos por institutos de
pesquisas e análises sociais, bem como a revisão literária, principalmente de cunho
legislativo. Através dessa análise, busca-se disseminar informações à população local,
organizando as orientações com linguagem simplificada, de forma a desenvolver
panfletos para distribuição, objetivando ainda a realização de palestras para o mesmo
fim.  Resultados: As assimetrias regionais e demográficas na aplicação de recursos
financeiros no presente
aspecto estudado trazem como reflexão a importância da rediscussão dos
financiamentos
aplicados na assistência farmacêutica básica e da responsabilidade do SUS na gestão
dos recursos para promoção do acesso à saúde e tratamentos à população. Nesse
sentido, apesar de não concluído o presente trabalho, o levantamento bibliográfico, a
análise das ações ajuizadas na Comarca, bem como as apresentações do estudo já
realizadas no ambiente acadêmico como, por exemplo, na 10ª Semana Jurídica do
Unileste, permitem uma vasta troca de experiências e levantamentos estatísticos das
enfermidades mais assoladas pela dificuldade de acesso, bem como traçar os principais
perfis familiares que sofrem com a desigualdade orçamentária do sistema público.
Conclusão: Observou-se que na maioria dos grupos sociais há o errôneo entendimento
de que a falha na distribuição municipal ou estadual não tem solução, uma vez que
desconhecem sua legitimidade própria em arguir administrativamente seus direitos.
Assim, é latente a necessidade de promoção de políticas públicas para prover maior
acesso populacional.
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