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DIREITO DE RESPOSTA 

REPORTAGEM:  “Prefeitura municipal de Jaicós nega fornecimento de remédio para cadeirante com 
diagnóstico de CA de próstata”. 

Publicação em 13 de novembro de 2019. 

 

Ilmo. Sr. Diretor Geral do Portal Diário GM – Gazeta  do Massapê. 

Francisco de Sousa Coutinho, 

 

 

  

A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAICÓS – ESTADO DO PIAUÍ, neste 
ato representada por sua Ilma. Secretária AUDELI COUTINHO VELOSO RAMOS, através do 
presente, gostaria de REQUERER, com fundamento no art. 2º da Lei nº 13.188/2015, que lhe 
fosse oportunizado DIREITO DE RESPOSTA OU RETIFICAÇÃO, em face de matéria veiculada no 
portal Diário GM – Gazeta do Massapê, em data de 13 de novembro do corrente ano, intitulada: 
“Prefeitura municipal de Jaicós nega fornecimento de remédio para cadeirante com 
diagnóstico de CA de próstata”, o que faz nos seguintes termos: 

Venho através deste esclarecimento prestar contas com a população do Município 
de Jaicós-PI acerca do teor da matéria: “Prefeitura municipal de Jaicós nega fornecimento de 
remédio para cadeirante com diagnóstico de CA de próstata”, publicada no último dia 13, neste 
Portal. Faço isso porque acredito que quem de fato tem consciência de seus atos, não tem por 
que temer as mais perversas tentativas de macular seu nome e sua reputação. 

A matéria em questão, publicada sem qualquer checagem dos fatos, fez parecer que 
a Prefeitura Municipal de Jaicós negou, sem qualquer razão, fornecimento de remédio para um 
Senhor com diagnóstico de câncer de próstata. Tal fato destoa da realidade e precisa ser 
devidamente esclarecido. 

A administração municipal vem, na medida de suas possibilidades, prestando 
assistência contínua à saúde dos munícipes, fornecendo medicações, transporte e hospedagem 
para tratamento de saúde, além de atendimento profissional especializado (médicos, 
fisioterapeutas, psicólogos, odontólogos e outros).  

Especificamente no que diz respeito à situação veiculada neste Portal, cumpre 
esclarecer que o Município de Jaicós/PI, através da Secretaria Municipal de Saúde, fornece ao 
mencionado paciente o deslocamento para a cidade de Teresina/PI, além de arcar com os custos 
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de hospedagem e alimentação na capital, onde ele realiza parte de seu tratamento. Trata-se de 
atenção dispensada para todos os pacientes que necessitam desse atendimento especializado, 
mas não podem custeá-lo.   

O Município de Jaicós-PI, assim como os demais do Estado do Piauí, conta apenas 
com uma farmácia básica, possuindo uma variedade limitada de medicações. Dentro desse 
quadro, a administração se organiza para que todos àqueles que necessitam dos medicamentos 
que esta disponibiliza sejam pontualmente atendidos em suas demandas, sem qualquer prejuízo 
à saúde.  

No que se refere à medicação mencionada na reportagem, importa informar que ela 
não se encontra dentre as disponibilizadas na Farmácia Básica do Município. Como determina a 
Constituição Federal, a assistência à saúde é uma obrigação solidária dos Municípios, dos 
Estados e da União. Dentre os três entes federativos o município possui a maior limitação 
financeira, possuindo recursos da saúde limitados aos valores repassados pelos outros entes. Em 
virtude disso, os medicamentos de mais alto custo são fornecidos, em geral, por Estado e União.  

Dessa forma não se pode falar que houve negativa de fornecimento médico por parte 
do Município. O que ocorre é que o referido remédio não se encontra no rol das medicações 
rotineiramente disponibilizadas pela municipalidade, razão pela qual sua obtenção demandaria 
um procedimento diferenciado, junto à Secretaria Estadual de Saúde ou ao Ministério da Saúde. 

Deixo de usar o nome do paciente nesse direito de resposta por entender que a 
exposição de sua identidade e sua imagem, da forma como realizada na reportagem, serviu 
apenas para expô-lo de forma vexatória e desnecessária. O paciente, assim como qualquer outro, 
possui livre acesso aos órgãos municipais e pode registrar seus pleitos e reclamações sempre 
que achar conveniente. As demandas são processadas, analisadas e respondidas segundo um 
processo administrativo que garante segurança e transparência à população. 

Finalizo reiterando que somos incansáveis na busca de realizar em Jaicós-PI uma 
reforma estruturante, que promova de fato um desenvolvimento real e que possa ser percebido 
na vida de cada cidadão.  

 

 

 

 


