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SÃO JOÃO
PIONEIROS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS.

ANTÓNIO FERREIRA
Presidente do Conselho de Administração 
do Centro Hospitalar de São João

10.000 milhões de portugueses
acreditam na nossa marca

Todas as soluções têm por base problemas subjacentes que as 
determinam. Mais tradicionais ou arrojadas, mais datadas ou 
mais modernas, a variedade de soluções para um mesmo proble-
ma é vasta e é, normalmente, o nível de efetividade de cada uma 
delas que dita a prevalência ou não de umas sobre as outras. 

Os esforços de sustentabilidade fi nanceira que têm sido coloca-
dos ao sistema de saúde permitiram identifi car um conjunto de 
problemas mais ou menos transversais a todos os intervenientes 
na prestação de cuidados de saúde que, no seu cerne, podem ser 
resolvidos pela observância de dois princípios básicos, salvaguar-
da da qualidade assistencial a preços socialmente comportáveis 
pela comunidade de utilizadores que as motivam.

Os utentes do sistema de saúde apresentam, nos nossos dias, 
necessidades e expectativas bastante elevadas, tendo por base 
as ofertas de saúde que lhes conseguimos disponibilizar no 
passado. Por isso procuramos, ao longo dos últimos cinco anos, 
sugerir prescrições, reorganizar os circuitos de fornecimento 
de fármacos e renegociar com os nossos fornecedores termos 
mais ajustados para a aquisição de medicamentos essenciais à 
prestação de cuidados de saúde que oferecemos.

Mesmo com todas estas mudanças que implementamos, os 
desafi os com que nos confrontamos, levaram-nos a ser, ainda 
mais, criativos na busca de soluções efetivas para os problemas 
de saúde dos nossos utentes.
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SÃO JOÃO PHARMA CENTRE PRODUCTION
SEMPRE NA VANGUARDA.

PAULO HORTA CARINHA
Diretor dos Serviços Farmacêuticos e da Unidade de Produção de Medicamentos 
do Centro Hospitalar de São João

A impossibilidade de acedermos, no mercado, a alguns medi-
camentos, criou-nos alguns entraves para a implementação de 
soluções mais efetivas para os constrangimentos de gestão com 
que nos debatíamos.

Por isso decidimos reabilitar uma solução clássica para este tipo 
de problemas, aproveitando também para especializar e afetar 
alguns profissionais e equipamentos de que dispúnhamos, do-
tando os Serviços Farmacêuticos de uma mais-valia importante 
na função que desempenha no âmbito da Instituição em que se 
integra.

Esta solução clássica, que foi largamente utilizada no início da 
atividade desta unidade de saúde e depois abandonada com a 
massificação do acesso aos produtos farmacêuticos, no início da 
década de oitenta do século XX, reveste-se agora da mesma im-
portância clínica e financeira de então e vai representar para nós 
e para os nossos clientes uma enorme ajuda para a concretização 
da Missão que assumimos concretizar.

Ao decidir implementar esta solução pode contar connosco e 
com a nossa equipa para lhe garantirmos o acesso a terapias 
farmacológicas de qualidade comprovada, a um preço socialmen-
te comportável e consentânea com todas as exigências atuais 
determinadas pelo regulador nacional da atividade farmacêutica, 

que autoriza e fiscaliza esta nossa atividade desde o seu início.
As soluções clássicas que preconizamos respondem bem aos 
problemas com que atualmente nos confrontamos e é por isso 
que temos todo o prazer de as partilhar convosco.

Sendo esta uma área de especial exigência no âmbito da pres-
tação de cuidados de saúde, compreendemos a existência de 
eventuais apreensões face a novas soluções para os problemas 
suscitados no seu exercício. Foi por isso que decidimos propor-
lhe uma abordagem clássica, que por todos já foi testada, imple-
mentada, ou, no mínimo, que por todos é conhecida.

Não temos dúvidas que, neste caso concreto, o regresso às 
origens vai acabar por alavancar, de novo, a construção de um 
Sistema de Saúde sustentável com excelentes resultados assi-
tênciais, como no passado já sucedeu.

Com a oferta de medicamentos que estamos a disponibilizar, 
esperamos, sinceramente conseguir ajudar os nossos atuais e 
futuros clientes a, tal como nós, encontrarem respostas adequa-
das para os problemas de gestão que são, diariamente, colocados 
pelos atuais constrangimentos financeiros. 
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Missão:
Assegurar a satisfação das necessidades 
farmacoterapêuticas individuais dos 
doentes, promovendo a utilização racio-
nal dos medicamentos, garantindo a sua 
Qualidade, Eficácia e Segurança, refle-
tindo a mais recente evidência disponível 
tanto em termos terapêuticos como em 
termos de custo-efetividade, em função 
dos recursos disponíveis no SNS.

Visão:
Ser uma referência nacional da farmácia 
hospitalar, reconhecida pelo uso seguro 
dos medicamentos, pelas boas práti-
cas, pela inovação e pelos resultados 
atingidos.

Valores:
Profissionalismo, Competência, Respon-
sabilidade, Rigor, Espírito de Equipa e 
Identidade Corporativa.
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Antes do advento da indústria farmacêutica, os Serviços Farma-
cêuticos dos Hospitais de São João, da Universidade de Coimbra 
e de São José, para além do Laboratório Militar, foram unidades 
de produção de medicamentos à escala semi-industrial, capazes 
de cobrir as necessidades terapêuticas daquelas instituições, 
assim como, as dos hospitais das suas áreas de influência. Daí 
que, aquando da criação em 1959 dos Serviços Farmacêuticos 
do São João, estes foram dimensionados com uma forte vocação 
para a produção e controlo de qualidade dos medicamentos, 
e.g. injetáveis de grande volume, analgésicos injetáveis, colírios, 
comprimidos e cápsulas, pomadas, xaropes, supositórios, pensos 
medicamentosos, etc. 

Gradualmente foi evoluindo para uma componente de distribui-
ção de medicamentos adquiridos à indústria farmacêutica, e em 
paralelo foi-se concentrando em aspetos mais específicos da 
atividade farmacêutica, progredindo no sentido de uma farmácia 
hospitalar dirigida para a clínica e para o doente, sem nunca per-
der de todo a componente de preparação de medicamentos.

Hoje os Serviços Farmacêuticos são constituídos pelos Setores 
de Aprovisionamento e Gestão, Distribuição (Clássica, Dose 
Unitária e Automatizada Pyxis), Unidade de Cuidados Farma-
cêuticos de Ambulatório, Unidade de Ensaios Clínicos e Unidade 
de Manipulação Clínica (Unidade Centralizada de Preparação 
de Citotóxicos, Unidade de Preparação de Estéreis, Unidade de 
Preparação de Não Estéreis e Unidade de Reembalagem).

Os problemas com que nos temos de confrontar são bastantes 
semelhantes, em Portugal, para todos os intervenientes no siste-
ma de saúde. Por vezes o retomar de soluções clássicas resulta e 
deve ser promovido, em particular quando não existem soluções 
alternativas para as causas que as geraram, ou quando aquelas 
que existem não permitem assegurar a sua continuidade, em 
virtude dos elevados custos inerentes que trazem associados.
É conhecido de todos o espírito de partilha e entre ajuda que 
temos fomentado com os mais diversos atores com que temos 
interagido e esse é um dos motivos que nos leva a recomendar 
e disponibilizar a todos uma solução que resulta para nós e que, 
certamente, irá resultar também no seu caso!.

A EXPERIÊNCIA
A NOSSA EXPERIÊNCIA NO SETOR DA SAÚDE 
PERMITE-NOS ANTECIPAR O SUCESSO 
DESTA APOSTA. 

Tal como os nossos utentes, parceiros e clientes 
procuramos as melhores soluções para os problemas 
com que nos confrontamos e, para nós, 
esta parece-nos imbatível.
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A reestruturação da Unidade de Manipulação Clínica de Medi-
camentos, iniciou-se em 2006 com a inauguração da Unidade 
Centralizada de Preparação de Citotóxicos, cujo processo, foi 
reconhecido em 2008 pelo Ministério da Saúde, 
através do Programa do Medicamento 
Hospitalar – Prémio de Excelência em 
Boas Práticas na Área do Medicamento 
Hospitalar – “Implementação de uma 
Unidade Centralizada de Preparação 
de Citotóxicos num Hospital Universi-
tário”, atribuindo-lhe o 1º Prémio. 

Em Julho de 2010, inauguramos a nova 
Unidade de Manipulação Clínica de Medi-
camentos Estéreis, especificamente construída para o efeito, 
que corresponde às recomendações mais atualizadas na área 
da manipulação clínica a nível internacional, representando um 
investimento próprio de mais de 200.000,00 €. 

Esta nova unidade permite satisfazer as necessidades crescen-
tes da utilização de fármacos manipulados de administração 
intravenosa, críticos em neonatologia e pediatria, bem como de 
outras novas terapêuticas individualizadas. Permite também dar 
resposta cabal às exigências regulamentares e técnicas aplicá-

veis à manipulação clínica, às preocupações com a contamina-
ção em ambiente hospitalar e garantir ainda a qualidade do 
produto final, pela dupla validação sistemática e contínua de 
procedimentos e sua traceabilidade.

Encontra-se atualmente em fase final de validação/aprova-
ção do projeto de instalações e fluxos, por parte do Infarmed, 

para a nova ala da Manipulação Clínica de Medicamentos Não 
Estéreis, com um orçamento previsto de 100.000,00 €.
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TECNOLOGIA
A NOSSA TECNOLOGIA É DAS MAIS AVANÇADAS 
EM PORTUGAL PARA A EXECUÇÃO DE TODOS OS 
PROCESSOS FARMACOLÓGICOS, DESDE A SÍNTESE 
DE COMPONENTES ATÉ À FORMULAÇÃO DE 
INGREDIENTES ACTIVOS. 

A nossa abordagem e requisitos por processos para a área 
da manipulação clínica de medicamentos.

· Centro de excelência
· Treino e validação do treino
· Validação
· Formação contínua

· Análises físico-químicas, 
  microbiológicas
· Knowhow de outras instituições
· ISO 14644 USP 797
· Automatização

· Eficiência
· Utilização
· Standardização
· Controle de lote
· Rastreabilidade

· SOP’s Guidelines
· Validação
· Auditorias de qualidade
   (interna e externa)
· GMP’s
· Higienização/ esterilização
· Controle do produto final

MANPOWER INSTALAÇÕES/ EQUIPAMENTOS

MATERIAIS

MÉTODOS



9

Centro de manipulação clínica do medicamento 

Os processos químicos e tecnológicos que utiliza-
mos, por serem bastante conhecidos e auditados 
conferem aos nossos produtos níveis de garantia 
de efetividade e de segurança.

Qualidade

Patient Safety

Eficiência

O principal ponto forte desta solução reside na fiabilidade e 
replicabilidade dos processos que utilizamos para a produção 
dos medicamentos que disponibilizar.

Além disso a competência dos nossos profissionais e a qualidade 
técnica e tecnológica dos processos que utilizamos permitem-
nos, sempre, garantir e controlar a qualidade e segurança dos 
produtos que dispensamos.

O Infarmed verifica e valida todo o nosso processo de produção, 
bem como a qualidade dos nossos produtos e vai vigiando e rece-
bendo notificações de quaisquer problemas que possam surgir 
com a utilização dos nossos medicamentos.

Enquanto instituição do Serviço Nacional de Saúde temos 
como obrigação garantir que o acesso universal a cuidados de 
saúde - constitucionalmente consagrado a todos os cidadãos 
portugueses - é integralmente assegurado e, por isso, estamos 
disponíveis para negociar formas e metodologias de pagamento 
diferentes daquelas praticadas no restante mercado, que, no 
limite, podem revestir-se até no formato de troca direta de 
prestação de serviços, se for essa a solução mais adequada em 
conjunto convosco para permitir da nossa parte o fornecimento 
destes medicamentos.

Somos líderes no Mercado de prestação de cuidados de saúde 
em Portugal, no caso dos medicamentos não pretendemos este 
destaque, contudo, um líder não deixa ao acaso as atividades que 
realiza, ainda que em setores diversos da sua área de especia-
lidade, já que estes podiam comprometer o seu estatuto de 
liderança na sua área de especialidade.

Pode contar, por isso, connosco para lhe fornecermos medica-
mentos de qualidade a preços acessíveis, capazes de o ajudarem 
a fazer face a um período particularmente exigente ao nível da 
gestão dos cuidados de saúde nosso país.

Ao utilizar os fármacos que produzimos tem a garantia de estar 
a administrar os mesmos medicamentos que prescrevia aos 
doentes antes daqueles terem sido afastados do mercado.
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A GARANTIA DA QUALIDADE
OS MEDICAMENTOS PRODUZIDOS PELO CENTRO 
HOSPITALAR DE SÃO JOÃO SÃO CERTIFICADOS 
PELO INFARMED E PRODUZIDOS NUMA UNIDADE 
DEVIDAMENTE CERTIFICADA E PERIODICAMENTE 
AUDITADA SOBRE A FUNÇÃO QUE REALIZA.

Ao utilizar os fármacos que produzimos tem a garantia de estar 
a administrar os mesmos medicamentos que prescrevia aos 
doentes antes daqueles terem sido afastados do mercado.

Deste modo assegura para as pessoas resultados de tratamento 
idênticos aos que anteriormente tinha capacidade de garantir 
e para a instituição que representa poupanças significativas 
num momento de especial dificuldade e rigor de gestão para as 
Instituições de Saúde em Portugal.

O historial de 54 anos de serviço do Hospital de São  João no 
setor da saúde e os resultados de qualidade obtidos por esta 
instituição nos últimos três anos, são o melhor certificado de 
garantia e aval de confiança que os nossos produtos têm para 
apresentar.

Enquadramento Legal & Normativo
Preparação e Distribuição de Medicamentos em Farmácia Hospitalar.

Regulamento Geral da Farmácia Hospitalar
(Decreto-Lei nº 44204, de 2 de Fevereiro de 1962)

A actividade desenvolvida pelos serviços farmacêuticos hospitalares encontra-se regulada pelo 
Decreto-Lei nº 44204, de 2 de Fevereiro de 1962, que estabelece o Regulamento Geral da Farmácia 
Hospitalar, o qual, pese embora possua mais de 40 anos, encontra-se ainda em vigor e mantém-se 
como o normativo base de referência da farmácia hospitalar, revestindo as suas normas uma 
especial importância no funcionamento daqueles serviços, bem como uma particular actualidade no 
que respeita ao assunto em análise.

Com efeito, sobre a questão em apreço de saber se um hospital pode produzir e distribuir para ou-
tros hospitais os medicamentos por ele produzidos, rege o nº 2 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 44204, 
de 2 de Fevereiro de 1962, que os serviços farmacêuticos hospitalares “Nos hospitais regionais e nos 
organismos de categoria equivalente, poderão produzir formas farmacêutica em escala industrial;”.
No que se refere à distribuição dos medicamentos produzidos, prescreve o nº 3 do 1º parágrafo do 
mesmo artigo que “Quando haja conveniência técnica ou económica, podem os serviços farmacêu-
ticos de um organismo funcionar como centro produtor ou distribuidor de drogas e medicamentos 
para vários organismos assistenciais, em âmbito local, regional ou nacional.”

No mesmo diploma legal, no capitulo II, “Do funcionamento dos serviços farmacêuticos hospitalares” 
a alínea a) do artigo 5º do referido diploma legal refere expressamente que compete aos serviços 
farmacêuticos “preparar, verificar analiticamente, armazenar e distribuir (…) medicamentos”.

Resulta do exposto que, ao abrigo do Decreto-Lei nº 44204, de 2 de Fevereiro de 1962, um hospital 
regional ou de categoria equivalente poderá “produzir formas farmacêuticas em escala industrial” 
e distribuir os medicamentos por ele produzidos para outras entidades hospitalares que possuam 
farmácia ou aquisição directa.

Regime Jurídico do medicamento de Uso Humano
(Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto)

O regime jurídico do medicamento de uso humano, vulgarmente designado Estatuto do Medicamen-
to, previsto no Decreto-Lei  nº 176/2006, de 30 de Agosto, na sua actual redacção, também prevê a 
situação em apreço, no seu capítulo III, referente ao fabrico de medicamentos de uso humano.

Com efeito, a alínea a) do nº 4 do artigo 55º do Decreto-Lei  nº 176/2006, de 30 de Agosto, na sua  
actual redacção, estabelece que não estão sujeitas a autorização de fabrico, “as operações de 
preparação, divisão, alteração de acondicionamento ou apresentação efectuadas em farmácias 
(hospitalares) por farmacêuticos ou por pessoas legalmente habilitadas, com vista à dispensa de 
medicamentos”.
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Refira-se que esta dispensa não tem de ocorrer obrigatoriamente na instituição que o prepara, ao 
contrário do que acontece para as situações referidas na alínea b) do mesmo nº 4, onde vem expres-
samente referido que só não estão sujeitas a autorização de fabrico a reconstituição de medicamen-
tos experimentais quando as operações sejam efectuadas em hospitais e esses medicamentos se 
destinem a ser utilizados exclusivamente nessas instituições.

Concluindo-se, desta forma, não estar vedada a possibilidade de as preparações efectuadas pela 
farmácia de determinado hospital poderem ser fornecidas a uma farmácia de um hospital distinto.

Refira-se que estando a farmácia hospitalar dispensada de possuir uma autorização de fabrico, 
porque a lei assim o excepcionou, também pela mesma ordem de razão a farmácia hospitalar está 
dispensada de possuir uma autorização de distribuição por grosso para os medicamentos que 
prepara, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 95º do mesmo diploma legal, estando no entanto 
sujeita às obrigações que impedem sobre os titulares de autorização de distribuição, com as devidas 
adaptações.

Boas Práticas a Observar na Preparação e Boas Práticas de Distribuição
(Portaria nº 594/2004, de 2 de Junho e Portaria nº 348/98, de 15 de Junho)

A preparação de medicamentos e sua distribuição por parte dos serviços farmacêuticos hospitala-
res deve, contudo, obedecer às regras das “Boas Práticas a observar na preparação de medicamen-
tos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar”, previstas no anexo da Portaria nº 594/2004, 

de 2 de Junho, e “Boas Práticas de Distribuição de medicamentos de uso humano”, previstas no anexo 
da Portaria nº 348/98, de 15 de Junho, no que respeita, entre outros, aos procedimentos, registos, 
conservação e transporte.

A propósito da preparação de medicamentos em farmácia hospitalar, refira-se que as instalações 
deverão adequar-se às formas farmacêuticas, à natureza dos seus produtos e à dimensão dos lotes 
preparados, podendo o Conselho Directivo do INFARMED I.P., sempre que considere necessário, 
estabelecer, por deliberação, requisitos especiais quanto a instalações e a listas de equipamentos 
adicionais, nos termos do disposto no ponto 2.8 das “Boas Práticas a observar na preparação de 
medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar”, previstas no anexo da Portaria nº 
594/2004.

Conclusão

De tudo o que antecede, conclui-se que um hospital regional ou de categoria equivalente pode 
“produzir formas farmacêuticas em escala industrial” e distribuir os medicamentos por ele produ-
zidos para outras entidades hospitalares que possuam farmácia ou aquisição directa, devendo dar 
cumprimento às Boas Práticas a Observar na Preparação e Boas Práticas de Distribuição.

Paula Dias de Almeida, Vogal do Conselho Directivo
Ofício: V/ ref: DIL/UI/11.2



Centro Hospitalar de São João E.P.E.

Alameda Professor Hernâni Monteiro 
4200-319 Porto

farmacia@chsj.min-saude.pt
 www.chsj.pt

As informações deste folheto bem como as especificações técnicas e as recomendações de utiliza-
ção dos medicamentos que produzimos estão disponíveis para consulta no site da Internet do Centro 
Hospitalar de São João, de acordo com o estado da arte do conhecimento científico disponível sobre 
os fármacos que comercializamos.

Apesar disso, o Centro Hospitalar de São João não assume qualquer responsabilidade por quaisquer 
resultados que venham a verificar-se com a utilização da informação constante dessas informações e 
recomendações, nomeadamente aqueles que resultem de dano aos direitos de propriedade intelectu-
al sobre o conhecimento aí disponibilizado.

O Centro Hospitalar de São João reserva-se o direito de proceder a alterações às informações e 
recomendações que disponibiliza, a todo o momento, mediante ou sem necessidade de emitir um 
aviso prévio sobre essa sua ação. O Centro Hospitalar de São João isenta-se de quaisquer responsa-
bilidades resultantes de erros de interpretação sobre as garantias que confere, salvo se as mesmas 
forem expressamente referenciadas ou puderem ser aferidas de forma inteligível e não poderá ser 
responsabilizado por danos que possam advir com a comercialização indireta dos seus produtos e 
pela utilização dos mesmos para finalidade diferente áquela para que forem vendidos.

O Centro Hospitalar de São João  não poderà ser responsabilizado por quaisquer danos que possam 
resultar diretamente, de forma indireta ou acidental (incluindo perda de produtividade de qualquer 
tipo) da utilização dos seus produtos. É da exclusiva responsabilidade dos clientes proceder à experi-
mentação e teste dos produtos comercializados pelo Centro Hospitalar de São João.

PARA MAIS INFORMAÇÕES
www.chsj.pt > Inovação > São João Pharma Production
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