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Relatório de Atividade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia  

Regional Maranhão. 

 

Período de atividades: fevereiro a julho de 2011 

 

 

A SBEM - MA vem por meio desta comunicar as atividades por ela praticadas 

neste período. 

Nossas atividades giraram em torno de reuniões para organização do VIII 

Endoamazon a se realizar em São Luis no período de 03 a 05 de 2011, com 

discussão de temas importantes na endocrinologia e temas que vêm atrapalhando o 

caminhar de nossa especialidade em São Luis, principalmente no que diz respeito 

aquelas reposições hormonais feito por médicos especialistas em estética, como 

androstenediona, 170H progesterona, dentre outros e a famosa cirurgia metabólica 

que infelizmente ainda temos colegas cirurgiões realizando em serviços particulares,  

apesar das inúmeras  reuniões com o intuito de esclarecimento. 

Outro ponto pelo qual estamos lutando é a liberação pela Secretaria de Saúde 

do Estado (SES) do Maranhão, da dose adequada de GH para crianças com 

deficiência deste hormônio, para isso realizamos reunião junto a esta secretaria, que 

se comprometeu em resolver os questionamentos. Não obtendo resposta fizemos 

consulta junto ao departamento de endocrinologia pediátrica da SBEM Nacional e 

junto ao Ministério da Saúde, dos quais estamos aguardando a resposta. Alguns 

colegas inclusive já fizeram denúncias junto ao CRM como exercício ilegal da 

medicina de alguns farmacêuticos da FEME que estão mudando nossas prescrições e 

caluniando os médicos que prescrevem esta medicação (segue em anexo a consulta 

feita junto ao Ministério da Saúde.  

Outra atividade é o melhor relacionamento entre a SBEM regional e o 

programa de educação em diabetes da cidade de São Luis, que depois de tantas 

lutas conseguiu ser implantado em São Luis junto a Secretaria Municipal de Saúde 

para liberação de insumos e orientação de dieta, conduta frente a hipoglicemia, 
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aplicação de insulina dentre outras.O programa iniciou com dispensação de insumos 

primeiramente para pacientes com DM 1 e já está se expandindo para o DM 2.  

Além disso, estamos participando das campanhas orientadas pelas SBEM e 

nos preparando para o dia do Diabetes.  

 

São Luis, 13 de novembro de 2011 

 
Ana Gregória Ferreira Pereira de Almeida 

Presidente da SBEM- Maranhão 

 
 

Anexo: 
 
 
Ao Setor de Componente Especializado da Assistência Farmacêutica do 

Ministério da Saúde: 

 

Nós, membros da Regional Maranhão da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 

Metabologia, estamos tendo problemas em relação a dispensação de Somatropina 

Recombinante Humana (Hormônio do Crescimento) pela FEME/SES-MA com 

grande prejuízo 

ao paciente.  

Nos últimos 8 meses, a nossa FEME vem modificando conduta médica, dispensando 

aos pacientes uma quantidade menor de medicamento que a constante no 

formulário especifico. Tal mudança de conduta está sendo feita exclusivamente 

pelos farmacêuticos do local, uma vez que não há uma comissão médica 

especializada no local para definir sobre algum caso especial. Não fazem nenhuma 

consulta ao médico prescritor e nem à sociedade da especialidade. A dispensação 

de medicamento vem acontecendo de forma antiética sob comentários inadequados 

por parte dos funcionários não-médicos locais conforme testemunho de vários 

pacientes, citam por exemplo que o médico está prescrevendo dose exagerada que 

pode fazer mal. A função do Farmacêutico, conforme escrito no Manual do Ministério 

da Saúde consiste em dispensação da medicação e checagem de efeitos adversos. 
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Tais questões éticas envolvidas já foram comunicadas ao CRM e CRF-MA. 

A Direção de Farmácia do SES-MA alega seguir Protocolo do Ministério da Saúde 

no capitulo referente ao CID E.23, no qual é citada dose inicial de GH de 0,07-

0,1U/kg/dia. No fluxograma de tratamento do mesmo é citado o acompanhamento 

médico especializado, reavaliação periódica de velocidade de crescimento e 

dosagem de IGF-1 para reajuste de dose. Em nenhum momento do protocolo é 

citado que a farmácia pode limitar em 0,1U/Kg/dia a dose máxima do paciente e 

desconsiderar a receita do médico especialista. Em alguns casos, conforme 

literatura mundial e até mesmo entre as referências bibliográficas do mesmo 

protocolo, a dose pode chegar a 0,15-0,2U/kg/dia 

A mesma Direção de Farmácia alega que o Ministério da Saúde não permite e nem 

paga dose maior que 0,1U/kg/dia. 

 

Diante do exposto, solicito urgência aos seguintes questionamentos, uma vez que tal 

problema arrasta-se desde janeiro de 2011: 

 

1) Pode a FEME/SES-MA, através de funcionários não médicos, modificar a conduta 

médica sem consulta ao médico prescritor, a sociedade daquela especialidade ou a 

um centro médico de especialidade público (por exemplo, Hospital Universitário)? 

2) Pode a FEME/SES-MA reter receita e formulário com assinatura médica 

justificando a saída maior de medicamento, porém fornecendo uma quantidade 

menor? 

3) Funcionários não-médicos da FEME/SES-MA estão praticando exercício ilegal da 

medicina acobertados pelo Ministério da Saúde? 

 

 


