
 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO 1 

Conhecendo o HÓRUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

O Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos 

Secretaria Municipal de Saúde de Recife e ao 

(DATASUS), desenvolveram um sistema informatizado, denominado 

Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica.

O HÓRUS trata-se de uma importante ferramenta tecnológica para auxiliar os gestores 

de saúde na qualificação da assistência farmacêutica, bem como na transparência dos serviços 

prestados, tendo em vista as diretrizes traçadas pela Política Nacional de Assistência 

Farmacêutica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os objetivos do HÓRUS são: 

 Qualificar a gestão da assistência farmac

União; 

  Monitorar e avaliar as ações da assistência farmacêutica no país;

  Contribuir para o planejamento dos serviços;

  Conhecer o perfil de acesso e utilização de medicamentos pela população;

  Otimizar os recursos financeiros;

  Qualificar a atenção à saúde da população assistida no SUS; e

 Oferecer uma base de dados para consolidar a elaboração de indicadores 

Bem-vindo(a) ao primeiro módulo do curso !

 A partir de agora você conhecerá as principais características do sistema HÓRUS.

Para iniciar, você saberia dizer 

Apesar dos avanços na área da assistência farmacêutica, 

observou-se a ausência ou existência de informações pouco 

fidedignas e insuficientes em relação aos medicamentos, 

principalmente no que diz respeito a:

  Acesso; 

  Perfil de utilização; 

  Controle de demanda e estoques.

                                                                                          

Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos 

Secretaria Municipal de Saúde de Recife e ao Departamento de Informática do SUS 

, desenvolveram um sistema informatizado, denominado HÓRUS

Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica.  

se de uma importante ferramenta tecnológica para auxiliar os gestores 

qualificação da assistência farmacêutica, bem como na transparência dos serviços 

prestados, tendo em vista as diretrizes traçadas pela Política Nacional de Assistência 

Qualificar a gestão da assistência farmacêutica nos municípios, estados e 

Monitorar e avaliar as ações da assistência farmacêutica no país; 

Contribuir para o planejamento dos serviços; 

Conhecer o perfil de acesso e utilização de medicamentos pela população; 

os recursos financeiros; 

Qualificar a atenção à saúde da população assistida no SUS; e 

Oferecer uma base de dados para consolidar a elaboração de indicadores  

vindo(a) ao primeiro módulo do curso ! 

A partir de agora você conhecerá as principais características do sistema HÓRUS.

Para iniciar, você saberia dizer por que este sistema foi criado? 

Apesar dos avanços na área da assistência farmacêutica, 

se a ausência ou existência de informações pouco 

nsuficientes em relação aos medicamentos, 

principalmente no que diz respeito a: 

Controle de demanda e estoques. 

O sistema foi desenvolvido em plataforma web, possibilitando 

integração a outros sistemas do SUS, como:

-  Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e 

-  Cartão Nacional de Saúde (CNS).   

Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF), junto a 

Departamento de Informática do SUS 

HÓRUS – Sistema 

se de uma importante ferramenta tecnológica para auxiliar os gestores 

qualificação da assistência farmacêutica, bem como na transparência dos serviços 

prestados, tendo em vista as diretrizes traçadas pela Política Nacional de Assistência 

 

 

A partir de agora você conhecerá as principais características do sistema HÓRUS. 

orma web, possibilitando 

integração a outros sistemas do SUS, como: 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e  



O HÓRUS permite a integração dos serviços de assistência farmacêutica. Dessa forma, 

pode ser realizado o registro das entradas e saídas, bem como todas as movimentações de 

produtos entre almoxarifados/Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e 

farmácias/unidades de saúde, incluindo remanejamento dos produtos entre os 

estabelecimentos e distribuição aos departamentos internos das unidades de saúde. 

A dispensação, também, pode ser registrada, possibilitando a consulta do histórico de 

dispensações do usuário em qualquer estabelecimento de saúde em que o HÓRUS esteja 

implantado. 

 

Figura 1: Fluxo de movimentações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As funções do HÓRUS são: 

Permitir a realização e o acompanhamento das dispensações com a possibilidade de: 

 finalização dos atendimentos em outras unidades;  

 identificação do perfil dos usuários do SUS;  

 conhecimento do padrão de consumo de medicamentos por unidade de saúde; e 

 conhecimento da demanda atendida e não atendida. 

Proporcionar o gerenciamento estratégico dos medicamentos, possibilitando: 

 a solicitação on-line ao almoxarifado/CAF; 

 a programação de aquisição a partir do consumo e do estoque disponível nos estabelecimentos de 

saúde; 

 o acompanhamento da validade;  

 a rastreabilidade de lotes dos medicamentos; e  

 o remanejamento entre estabelecimentos de saúde e a atualização de estoques em tempo real. 



A adoção do HÓRUS na assistência farmacêutica traz benefícios tanto para 

quem trabalha como para quem é assistido nos serviços de saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os municípios tem acesso a todas as funcionalidades do HÓRUS. No entanto, 

dependendo da organização dos estabelecimentos farmacêuticos e da rotina de 

trabalho do profissional que operacionalizará o sistema, as funcionalidades poderão 

ser restringidas, originando os perfis.  

Ao todo, são 7 perfis, com acesso a funcionalidades diferentes no sistema, e 

eles são discriminados de acordo com tipo de estabelecimento ou função do operador 

no HÓRUS.  

 

 

 

 

 

 Agilidade no atendimento; 

 Agendamento das dispensações; 

 Avaliação do serviço prestado; 

 Ampliação do acesso aos medicamentos no SUS. 

 Construção de relatórios com informações  

comparáveis e confiáveis;  

 Obtenção de informações para monitoramento, 

avaliação e planejamento das ações de assistência 

farmacêutica. 

 Elaboração de indicadores nacionais de assistência 

farmacêutica no SUS; 

 Realização de estudos de utilização de 

medicamentos; 

 Proporcionar ao farmacêutico, mais tempo para 

realizar atividades assistenciais. 

Para o cidadão 

Para os gestores de saúde 

Para a assistência 

farmacêutica 

 O perfil Gestor Master I é atribuído ao profissional que terá acesso a todas as suas 
funcionalidades e as informações de todos os estabelecimentos do município. Se o profissional 
atua em um segundo município, ele terá o perfil Gestor Master II, permitindo a ele a 
visualização dos estabelecimentos de ambos os municípios. 

 

 Perfil I - atribuído ao profissional que trabalha em município com um único 
estabelecimento de saúde onde o HÓRUS será implantado. Esse estabelecimento pode ou 
não realizar distribuição de produtos para outros serviços, funcionando como um almoxarifado 
e farmácia ou apenas como uma farmácia.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preencher o Cadastro de Adesão do HÓRUS 

 

Assinar o Termo de Adesão do HÓRUS.

 

Realizar a Capacitação para utilização do HÓRUS.

 

Solicitar ao DAF, via e

Master do município no ambiente de produção.

 

 

 

 

 O Perfil II atende os municípios que possuem uma rede de estabelecimentos que 
implantarão o HÓRUS. Assim, é atribuído ao profissional que trabalha em estabelecimen
que realizam a distribuição de produtos para outras unidades, independentemente se elas façam 
uso ou não do HÓRUS. Estes estabelecimentos podem ter serviço de almoxarifado e farmácia 
ou SOMENTE almoxarifado. 

 O Perfil III, também, atende os municípios que possuem uma rede de 
estabelecimentos que implantarão o HÓRUS. 
na farmácia/unidade de saúde que utilizará o HÓRUS para informatizar a sua rotina de 
solicitação e recebimento de produtos, bem como a dispensação.
 

 Financeiro – atribuído aos profissionais que terão acesso apenas ao registro dos empenhos.
 

 Visualizador – atribuído aos gestores e profissionais que terão acesso apenas aos 
relatórios. 
 

 

Informar os seguintes dados:
-
-
-
-
-
-
-

Preencher o Cadastro de Adesão do HÓRUS – www.saude.gov.br/prodae

Assinar o Termo de Adesão do HÓRUS. 

Realizar a Capacitação para utilização do HÓRUS. 

Solicitar ao DAF, via e-mail (horus.daf@saude.gov.br), o cadastro do Gestor 

Master do município no ambiente de produção. 

atende os municípios que possuem uma rede de estabelecimentos que 
Assim, é atribuído ao profissional que trabalha em estabelecimen

que realizam a distribuição de produtos para outras unidades, independentemente se elas façam 
uso ou não do HÓRUS. Estes estabelecimentos podem ter serviço de almoxarifado e farmácia 

III, também, atende os municípios que possuem uma rede de 
estabelecimentos que implantarão o HÓRUS. Assim, é atribuído ao profissional que trabalha 
na farmácia/unidade de saúde que utilizará o HÓRUS para informatizar a sua rotina de 

to de produtos, bem como a dispensação. 

tribuído aos profissionais que terão acesso apenas ao registro dos empenhos.

tribuído aos gestores e profissionais que terão acesso apenas aos 

São nove passos para a implantação do HÓRUS. 

Vamos iniciar nossa caminhada? 

Você está aqui!

Após concluída a capacitação do 

HÓRUS, você poderá capacitar a 

equipe de seu município que írá 

operar o sistema.

Informar os seguintes dados: 
- e-mail; 
-  Nome completo; 
-  CPF; 
-  Nome da instituição de trabalho; 
-  Endereço completo da instituição; 
-  Telefone;  
-  Estabelecimento onde o HÓRUS será implantado.

www.saude.gov.br/prodae. 

), o cadastro do Gestor 

atende os municípios que possuem uma rede de estabelecimentos que 
Assim, é atribuído ao profissional que trabalha em estabelecimentos 

que realizam a distribuição de produtos para outras unidades, independentemente se elas façam 
uso ou não do HÓRUS. Estes estabelecimentos podem ter serviço de almoxarifado e farmácia 

III, também, atende os municípios que possuem uma rede de 
Assim, é atribuído ao profissional que trabalha 

na farmácia/unidade de saúde que utilizará o HÓRUS para informatizar a sua rotina de 

tribuído aos profissionais que terão acesso apenas ao registro dos empenhos. 

tribuído aos gestores e profissionais que terão acesso apenas aos 

para a implantação do HÓRUS.  

Você está aqui! 

concluída a capacitação do 

HÓRUS, você poderá capacitar a 

equipe de seu município que írá 

operar o sistema. 

Estabelecimento onde o HÓRUS será implantado. 



Atualizar o cadastro das unidades de saúde e profissionais que atuam nesses 

serviços no CNES 

(http://cnes.datasus.gov.br

Acessar o HÓRUS e registrar os estabelecimentos de saúde do municí

 

 

 

 

 

Realizar o registro dos cadastros básicos 

física, departamento, cadastro de usuário SUS, origem e subgrupo de origem 

de receita). 

     Verificar se todos os produtos e programas de saúde utilizados no município 

                              possuem cadastro  no HÓRUS.

 

 

 

 

 

 

 

    Realizar inventário de produtos no local a ser implantado e registrar no 

                             HÓRUS o saldo de

                            estabelecimento no momento da implantação 

 

 

 

 

 

Lembre-se:

Almoxarifados e farmáci

número do CNES da Secretaria Municipal de Saúde;

Farmácias no ambiente das unidades de saúde

número do CNES da unidade de saúde

Caso não haja, enviar as solicitações de inclusão de medicamentos e programas de saúde 

para: horus.daf@saude.gov.br

Para solicitação é necessário o envio dos seguintes dados:

- Inclusão de medicamento

apresentação. 

- Produto para saúde: descrição completa

- Programa de saúde: nome e descrição do programa. 

Recomenda-se que o HÓRUS seja implantado inicialmente no Almoxarifado/CAF e 

posteriormente nas Farmácias / Unidades de Saúde. 

Nesta primeira fase, você conheceu

características, além de itens fundamentais para 

implementação.  

A partir de agora você irá aprender a utilizar as diversas 

funcionalidades que o sistema oferece.

Atualizar o cadastro das unidades de saúde e profissionais que atuam nesses 

serviços no CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

http://cnes.datasus.gov.br). 

Acessar o HÓRUS e registrar os estabelecimentos de saúde do municí

Realizar o registro dos cadastros básicos para utilização do sistema 

física, departamento, cadastro de usuário SUS, origem e subgrupo de origem 

Verificar se todos os produtos e programas de saúde utilizados no município 

possuem cadastro  no HÓRUS. 

Realizar inventário de produtos no local a ser implantado e registrar no 

HÓRUS o saldo de implantação (estoque de produtos existentes no 

mento no momento da implantação do sistema). 

se: 

Almoxarifados e farmácias em edificação exclusiva: registrar com o 

número do CNES da Secretaria Municipal de Saúde; 

Farmácias no ambiente das unidades de saúde: registrar com o 

número do CNES da unidade de saúde 

Caso não haja, enviar as solicitações de inclusão de medicamentos e programas de saúde 

horus.daf@saude.gov.br ou por meio do menu “Solicitações” HÓRUS.  

Para solicitação é necessário o envio dos seguintes dados: 

Inclusão de medicamento: princípio ativo, concentração, forma farmacêutica e 

: descrição completa 

: nome e descrição do programa.  

se que o HÓRUS seja implantado inicialmente no Almoxarifado/CAF e 

posteriormente nas Farmácias / Unidades de Saúde.  

Nesta primeira fase, você conheceu o HÓRUS, suas funções, 

características, além de itens fundamentais para 

A partir de agora você irá aprender a utilizar as diversas  

funcionalidades que o sistema oferece. 

Atualizar o cadastro das unidades de saúde e profissionais que atuam nesses 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

Acessar o HÓRUS e registrar os estabelecimentos de saúde do município. 

para utilização do sistema (localização 

física, departamento, cadastro de usuário SUS, origem e subgrupo de origem   

Verificar se todos os produtos e programas de saúde utilizados no município  

Realizar inventário de produtos no local a ser implantado e registrar no  

implantação (estoque de produtos existentes no  

: registrar com o 

: registrar com o 

Caso não haja, enviar as solicitações de inclusão de medicamentos e programas de saúde 

 

: princípio ativo, concentração, forma farmacêutica e 

se que o HÓRUS seja implantado inicialmente no Almoxarifado/CAF e 

 


