
 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO 5 

Movimentações 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

As movimentações do HÓRUS são: 

Requisição ao Almoxarifado

on-line de produtos ao almoxarifado, via HÓRUS, quando ambos estão com o sistema 

implantado. 

Atender Requisição: utilizada pelo alm

farmácias por meio do HÓRUS.

Saídas Diversas: funcionalidade para registrar as saídas de produtos por diferentes

(doação, empréstimos, entre outros), exceto para as saídas por 

estabelecimentos de saúde. 

 

 

 

Saída para Departamento: permite o registro da distribuição de produtos para uso interno em 

uma unidade de saúde, na qual a

Distribuição sem Requisição

estabelecimentos de saúde que não realizaram a solicitação de produtos via HÓRUS.

Requisição entre Estabelecimentos

entre estabelecimentos de saúde, nos quais o HÓRUS está implantado.

Receber Distribuição: acessada pelos estabelecimentos de saúde com o HÓRUS implantado

para confirmar o recebimento 

requisição entre estabelecimentos e distribuição sem requisição.

Grade de Distribuição: permite ao gestor definir o elenco de produtos que cada 

estabelecimento de saúde receberá para atender seus serviços.

 

 

 

 

Bem-vindo(a) ao quinto módulo 

do curso. Agora que você já 

conhece as entradas no HÓRUS, 

aprenderá como são feitas as 

movimentações. 

 

Dispensação: é o ato profissional farmacêutico, 

que consiste em proporcionar um ou mais 

medicamentos, em resposta à apresentação de 

uma receita elaborada por um profissional 

autorizado. 

As funcionalidades descritas serão utilizadas de acordo com a rede de serviços no município.

Dessa forma, esse módulo está dividido em duas partes.

Se você trabalha em um município de pequeno porte que possui apenas um estabelecimento de 

saúde com condições para implantar o

No entanto, se você trabalha em um município que possui uma rede de estabelecimentos de 

saúde, na qual o HÓRUS possa ser implantado, veja também a parte II.

As movimentações do HÓRUS são:  

Requisição ao Almoxarifado: essa funcionalidade possibilita à farmácia realizar a requisição

de produtos ao almoxarifado, via HÓRUS, quando ambos estão com o sistema 

utilizada pelo almoxarifado para atender as requisições realizadas pelas 

farmácias por meio do HÓRUS. 

funcionalidade para registrar as saídas de produtos por diferentes

(doação, empréstimos, entre outros), exceto para as saídas por dispensação 

 

permite o registro da distribuição de produtos para uso interno em 

uma unidade de saúde, na qual a farmácia está com o HÓRUS implantado. 

Distribuição sem Requisição: registra a distribuição de produtos pelo almoxarifado para os 

estabelecimentos de saúde que não realizaram a solicitação de produtos via HÓRUS.

Requisição entre Estabelecimentos: utilizada para o registro de remanejamento de produtos 

entre estabelecimentos de saúde, nos quais o HÓRUS está implantado. 

acessada pelos estabelecimentos de saúde com o HÓRUS implantado

para confirmar o recebimento dos produtos recebidos por requisição ao almoxarifado, 

requisição entre estabelecimentos e distribuição sem requisição. 

permite ao gestor definir o elenco de produtos que cada 

estabelecimento de saúde receberá para atender seus serviços. 

vindo(a) ao quinto módulo 

do curso. Agora que você já 

conhece as entradas no HÓRUS, 

aprenderá como são feitas as 

 

o ato profissional farmacêutico, 

que consiste em proporcionar um ou mais 

medicamentos, em resposta à apresentação de 

uma receita elaborada por um profissional 

Distribuição: consiste no suprimento de 

medicamentos aos estabelecimentos de 

saúde, em quantidade, qualidade e tempo 

oportuno. 

descritas serão utilizadas de acordo com a rede de serviços no município.

Dessa forma, esse módulo está dividido em duas partes. 

Se você trabalha em um município de pequeno porte que possui apenas um estabelecimento de 

saúde com condições para implantar o HÓRUS, veja apenas a primeira parte. 

No entanto, se você trabalha em um município que possui uma rede de estabelecimentos de 

saúde, na qual o HÓRUS possa ser implantado, veja também a parte II. 

essa funcionalidade possibilita à farmácia realizar a requisição 

de produtos ao almoxarifado, via HÓRUS, quando ambos estão com o sistema 

oxarifado para atender as requisições realizadas pelas 

funcionalidade para registrar as saídas de produtos por diferentes motivos 

 e distribuição aos 

permite o registro da distribuição de produtos para uso interno em 

registra a distribuição de produtos pelo almoxarifado para os 

estabelecimentos de saúde que não realizaram a solicitação de produtos via HÓRUS. 

para o registro de remanejamento de produtos 

acessada pelos estabelecimentos de saúde com o HÓRUS implantado, 

requisição ao almoxarifado, 

permite ao gestor definir o elenco de produtos que cada 

 

onsiste no suprimento de 

medicamentos aos estabelecimentos de 

saúde, em quantidade, qualidade e tempo 

descritas serão utilizadas de acordo com a rede de serviços no município. 

Se você trabalha em um município de pequeno porte que possui apenas um estabelecimento de 

 

No entanto, se você trabalha em um município que possui uma rede de estabelecimentos de 



 

Veremos primeiramente a distribuição sem requisição. Conforme explicação anterior, essa 

funcionalidade é utilizada para realizar o registro das distribuições de produtos pelo 

almoxarifado para os estabelecimentos de saúde que não realizaram a solicitação via HÓRUS.  

 

 

 

        

Para iniciar a distribuição, selecione o estabelecimento de saúde destino, local para onde serão 

enviados os produtos.  

 

Recomenda-se que a implantação do HÓRUS seja iniciada pelo 

almoxarifado ou pela farmácia central e gradativamente, nos demais 

estabelecimentos de saúde. Assim, o registro da distribuição de 

produtos será realizado a princípio por essa funcionalidade.  



 

Observe que o status encontra-se “inicial”. É importante o acompanhamento do status da 

distribuição, pois somente quando estiver “atendido”, significa que a distribuição foi 

concluída.  

Na tela, aparecem automaticamente o nome do operador, a data e a hora do pedido e assim 

que finalizada a distribuição aparecerá a data e a hora do atendimento. 

 

 

 

 

No campo de observação, se desejar, digite a informação pertinente à distribuição. 

Clique no botão “Produtos” para inserir os produtos a serem distribuídos. 

 

Digite parte do nome do produto e clique no botão de busca. Selecione o produto desejado e 

digite a quantidade a distribuir. 

Caso deseje inserir outros produtos, clique no botão “Produtos” e acrescente-os.  

 

Lembre que estarão disponíveis nesse combo os estabelecimentos que foram cadastrados, no menu 

Cadastro, com o tipo de estabelecimento “Farmácia/Unidade de Saúde”, conforme orientações no 

Módulo III. 

Em geral, quando se inicia qualquer processo dentro das movimentações, o 

status aparece como “inicial”. 

Em todas as movimentações ficará registrada a data e a hora em que ela foi 

realizada. 

Em todas as movimentações, quando for necessário inserir novos produtos, basta 

repetir o mesmo processo da primeira inserção e clicar em salvar para finalizar.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe que foi gerado um número para a distribuição. 

Para retirada dos produtos no estoque, há duas opções: 

 Clicar no botão “Atender todos automaticamente”, para retirar do estoque todos os 

produtos com os primeiros lotes a vencer. 

 Clicar no botão “Baixa”, para selecionar o lote a ser retirado do estoque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clique em “Salvar”. 

“A farmácia/unidade de 

saúde que não possua o 

HÓRUS implantado fará 

a requisição por outro 

recurso, por exemplo um 

impresso. Assim, poderá 

haver a solicitação de 

um produto que o 

almoxarifado/CAF por 

algum motivo não irá 

atender. Caso deseja-se 

registrar os produtos a 

não serem atendidos, 

faça esse registro, 

clicando em “não 

atender”, no campo de 

observação digite a 

justificativa. No módulo 

VII, será apresentado o 

relatório referente a 

essa situação.“ 
Repare que em todas as 

movimentações será gerado este 

número sequencial por município. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No exemplo a seguir, selecionaremos 

o lote do produto a ser distribuído, 

clicando em baixa. Em seguida, clique 

no botão “Manual”. 

Em seguida, aparecem todos os 

lotes do produto existentes no 

estoque. Digite a quantidade a ser 

atendida no lote selecionado e 

clique em “Salvar”. 

 

Observe que aparece a 

mensagem “Baixa realizada com 

sucesso”. E que o status do item é 

alterado para “atendido”. 

No entanto, o status da 

distribuição permanece “inicial”, 

apenas após atender todos os 

produtos, o status dela é alterado 

para “atendido” 

O estorno do produto pode ser 

realizado, clicando em “estornar”. 

Assim, o produto retorna para o 

estoque do estabelecimento. 



 

Agora que o procedimento está finalizado, o documento da distribuição pode ser impresso, em 

duas vias, se preferir, clicando no botão “relatório”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse documento pode ser usado para auxiliar na separação dos produtos e 

acompanhar a distribuição até o estabelecimento destino. O funcionário que receber 

os produtos pode assinar o documento, assim uma via fica arquivada no 

estabelecimento atendente e outra no estabelecimento destino. 

 



 

 

 

 

 

Verifique que há diversos motivos para o registro da saída diversa.

Assim, o HÓRUS permite a emissão de relatório por tipo de saída, para auxiliar no 

gerenciamento do estoque dos produtos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veremos agora a opção Saídas Diversas.

Essa funcionalidade é utilizada para registrar as saídas de produtos por 

diferentes motivos, exceto para as saídas por dispensação e distribuição 

aos estabelecimentos de saúde. 

Verifique que há diversos motivos para o registro da saída diversa. 

HÓRUS permite a emissão de relatório por tipo de saída, para auxiliar no 

gerenciamento do estoque dos produtos. 

Saídas Diversas. 

é utilizada para registrar as saídas de produtos por 

diferentes motivos, exceto para as saídas por dispensação e distribuição 

 

HÓRUS permite a emissão de relatório por tipo de saída, para auxiliar no 

 



Nesse exemplo, demonstraremos uma saída por doação. 

Ao iniciar a saída diversa, o status encontra-se “inicial”. Selecione o tipo de movimentação. 

Selecione o tipo de destino, para onde o produto será enviado. O tipo de destino deve ser 

selecionado conforme o tipo de movimentação a ser realizada. 

Para selecionar a entidade, digite o nome mais específico dela e clique sobre o botão de busca. 

 

 

Dessa forma, selecione o tipo do documento que foi emitido. 

Digite o número do documento. Veja que a data do pedido já é informada pelo sistema. 

Informe a justificativa da movimentação.  

Para inserir o produto, clique em “Produtos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digite parte do nome do produto, clique no botão de busca e selecione o produto desejado. 

Digite a quantidade a ser enviada e clique no botão “Salvar”. 

 

 

Para qualquer saída diversa é preciso a emissão de um documento que comprove a movimentação. Esse 

documento pode ser emitido pelo responsável pela Assistência Farmacêutica. 

 

 



Para realizar a retirada do produto no estoque, clique em “Baixa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clique em “Manual”, para 

selecionar o lote a ser 

doado.  



Digite a quantidade no lote desejado e clique em “Baixa”. 

 

Pronto! A saída está concluída. 

 

Nesse momento, 

pode-se imprimir o 

documento da 

SAÍDA, em duas vias, 

se preferir, clicando 

no botão “imprimir”. 

Assim, uma via pode 

ficar arquivada no 

estabelecimento e 

outra entregue junto 

com os produtos. 



 

 

 

 

Inicie o registro selecionando o departamento destino, isto é, o local para onde serão enviados 

os produtos.  

 

 

Observe que aparece o status

informação pertinente a saída.

Clique no botão “Produtos“, para inserir os produtos a serem enviados ao departamento.

Digite parte do nome do produto e clique no botão de busca. Selecione o produto desejado e 

digite a quantidade a ser enviada.

Para inserir outro produto, clique novamente no botão “

seguindo os passos descritos anteriormente. 

Clique em “salvar”. 

Aparecerá a mensagem “Dados inserido com sucesso

 

Lembre de que estarão disponíveis nesse combo os departamentos que foram 

cadastrados no menu Cadastro, conforme visto no Módulo III.

Inicie o registro selecionando o departamento destino, isto é, o local para onde serão enviados 

status “inicial” e o nome do operador. No campo de observação, digite 

informação pertinente a saída. 

, para inserir os produtos a serem enviados ao departamento.

Digite parte do nome do produto e clique no botão de busca. Selecione o produto desejado e 

digite a quantidade a ser enviada. 

Para inserir outro produto, clique novamente no botão “Produtos“ e acrescente outro, 

seguindo os passos descritos anteriormente.  

Dados inserido com sucesso”. 

Demonstraremos como registrar Saída para Departamento

Essa funcionalidade permite o registro da distribuição de 

produtos para uso interno em uma unidade de saúde, na 

qual a farmácia está com o HÓRUS implantado

Lembre de que estarão disponíveis nesse combo os departamentos que foram 

cadastrados no menu Cadastro, conforme visto no Módulo III. 

 

Inicie o registro selecionando o departamento destino, isto é, o local para onde serão enviados 

No campo de observação, digite 

, para inserir os produtos a serem enviados ao departamento. 

Digite parte do nome do produto e clique no botão de busca. Selecione o produto desejado e 

“ e acrescente outro, 

Saída para Departamento. 

permite o registro da distribuição de 

produtos para uso interno em uma unidade de saúde, na 

qual a farmácia está com o HÓRUS implantado. 

Lembre de que estarão disponíveis nesse combo os departamentos que foram 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para retirada dos produtos no estoque, clique em “Baixa”, para selecionar o lote, ou clique em 

“atender todos automaticamente”, para  o sistema retirar o primeiro lote a vencer. 

Após realizada a baixa, observe que aparece a mensagem “Baixa realizada com sucesso”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe que o status da 

saída foi alterado para 

“atendido”. 

Agora pode-se imprimir 

o documento da saída, 

em duas vias, clicando 

no botão “imprimir”. 



 

 

 

 

 

 

Nesta parte, veremos como um estabelecimento fará requisição de produtos, como essas 

requisições serão atendidas e como realizar a confirmação do recebimento dos 

Veremos também como gerar a 

 

 

 

Iniciaremos demonstrando como é realizada uma requisição 

 

 

 

 

 

 

 

 

A requisição de produtos da farmácia ao almoxarifado pode ser realizada pelo HÓRUS, quando 

ambos estão com o sistema implantado. Consiste em três passos:

 

 

 

 

 

 

A parte II desse módulo é direcionada para os 

municípios que possuem uma rede de 

estabelecimentos de saúde, na qual o HÓRUS será 

implantado. 

Se essa é a situação do seu município, vamos 

conhecer as demais funcionalidades do menu 

movimentações. 

Grade de distribuição:

respectivas quantidades que cada estabelecimento de saúde pode 

solicitar ao almoxarifado durante o período de um mês. 

 

PASSO AÇÃO/FUNCIONALIDADE

1º  Solicitação de produtos 

Almoxarifado”  

2º  Atendimento da solicitação 

3º  Confirmação do recebimento 

distribuição”.  

 

Nesta parte, veremos como um estabelecimento fará requisição de produtos, como essas 

requisições serão atendidas e como realizar a confirmação do recebimento dos 

Veremos também como gerar a grade de distribuição. 

Iniciaremos demonstrando como é realizada uma requisição on-line.  

A requisição de produtos da farmácia ao almoxarifado pode ser realizada pelo HÓRUS, quando 

ambos estão com o sistema implantado. Consiste em três passos: 

A parte II desse módulo é direcionada para os 

municípios que possuem uma rede de 

estabelecimentos de saúde, na qual o HÓRUS será 

seu município, vamos 

conhecer as demais funcionalidades do menu 

Grade de distribuição: permite definir o elenco de produtos e suas 

respectivas quantidades que cada estabelecimento de saúde pode 

solicitar ao almoxarifado durante o período de um mês.  

AÇÃO/FUNCIONALIDADE QUEM EXECUTA

Solicitação de produtos - “Requisição ao FARMÁCIA

Atendimento da solicitação - “Atender Requisição”.  ALMOXARIFADO

Confirmação do recebimento - “Receber FARMÁCIA

Nesta parte, veremos como um estabelecimento fará requisição de produtos, como essas 

requisições serão atendidas e como realizar a confirmação do recebimento dos produtos. 

A requisição de produtos da farmácia ao almoxarifado pode ser realizada pelo HÓRUS, quando 

 

permite definir o elenco de produtos e suas 

respectivas quantidades que cada estabelecimento de saúde pode 

QUEM EXECUTA 

FARMÁCIA 

ALMOXARIFADO 

FARMÁCIA 



Primeiramente, selecione o estabelecimento atendente. Observe que o status encontra-se 

como inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No campo de observação, digite informação pertinente à requisição. 

Observe que aparece a data e hora do pedido. 

Clique no botão “Produtos”, para inserir os produtos a serem solicitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estarão disponíveis nesse 

combo os estabelecimentos que 

foram cadastrados, no menu 

Cadastro, com o tipo de 

estabelecimento “Almoxarifado 

Central”, conforme visto no 

Módulo III. 

Lembre-se que devem ser 

cadastrados como almoxarifado 

central, qualquer 

estabelecimento que armazena 

produtos que serão distribuídos 

para outros estabelecimentos, 

seja uma CAF ou uma Farmácia 

Central. 

 

 

Digite parte do nome do 

produto, clique no botão 

de busca e selecione o 

produto desejado.  

Digite a quantidade a ser 

solicitada. 



Para inserir outro produto, clique novamente no botão “Produtos” e o acrescente, seguindo os 

mesmos passos e clique em salvar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe que é gerado um 

número da requisição.  

Para finalizar, clique no 

botão “Enviar para 

Almoxarifado Central”. 

Observe que o status 

foi alterado para 

“autorizado”.  

Neste momento o 

almoxarifado já pode 

atender a requisição, 

conforme veremos 

mais adiante... 

 



Para facilitar a elaboração de outra requisição e otimizar o tempo, as próximas solicitações 

podem ser feitas copiando uma requisição finalizada. Assim, você estará realizando o 1º passo 

da requisição ao almoxarifado. 

Faça a consulta da requisição a ser copiada na opção Requisição ao Almoxarifado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clique em consultar. 

Faça a pesquisa da requisição 

a ser copiada pela data 

(período), número ou status 

e clique em “Pesquisar”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Clique em “Copiar”, para resgatar a requisição desejada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe que o status encontra-se “inicial” e que aparecem todos os produtos da requisição 

copiada e suas quantidades.  

Nesse momento, pode-se incluir ou excluir produtos e, também, alterar a quantidade a ser 

solicitada. 

Para finalizar a requisição, clique em “salvar” e, em seguida, em “Enviar para almoxarifado 

central”, conforme vimos anteriormente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesquisa pode ser feita por data (período), pelo número ou pelo status. Lembre que 

somente as requisições com status 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sistema não emite alerta, 

indicando que há requisição a ser 

atendida. Dessa forma, é preciso 

que o almoxarifado estabeleça 

uma rotina para consulta de 

requisições pendentes de 

atendimento. 

A pesquisa pode ser feita por data (período), pelo número ou pelo status. Lembre que 

somente as requisições com status ”autorizado” podem ser atendidas. 

Finalizada a solicitação dos produtos, veremos o procedimento 

que o almoxarifado realizará para atender a requisição. 

O processo é iniciado selecionando a opção “atender requisição”. 

 

A pesquisa pode ser feita por data (período), pelo número ou pelo status. Lembre que 

Finalizada a solicitação dos produtos, veremos o procedimento 

que o almoxarifado realizará para atender a requisição.  

O processo é iniciado selecionando a opção “atender requisição”.  

 

 



Observe que aparece na tela a data do pedido, a data que foi enviada para o almoxarifado 

(data de autorização) e o estabelecimento solicitante. Assim, é possível fazer o 

acompanhamento da requisição. Para atender a requisição, clique em “Atender”.  

 

 

Caso tenha alguma discordância sobre a requisição, ela pode ser devolvida, para isso clique no 

botão ”Devolver para o solicitante”. Nessa situação, recomenda-se que seja digitado no campo 

de observação o motivo da devolução. 

 

 

A quantidade a ser atendida pode ser maior ou menor que a solicitada. 

Observe que aparecem a quantidade do produto no estabelecimento solicitante e no 

estabelecimento atendente, facilitando o atendimento da requisição.  

Realize a retirada dos produtos do estoque, clicando no botão “atender todos 

automaticamente” ou, se desejar, clique em “baixa” para selecionar o lote do produto.  

 

 

Você também tem a opção de não atender apenas alguns itens, clicando no 

botão de “não atender”. Digite a justificativa no campo de observação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe que as quantidades do produto no estabelecimento solicitante e no estabelecimento 

atendente foram atualizadas, após o atendimento da requisição. 

Pronto! O atendimento está finalizado.

Se desejar, imprima a requisição para auxiliar na separação, na conferência e no recebimento 

dos produtos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A conferência dos produtos recebidos é facilitada quando o almoxarifado encaminha à far

o documento da requisição impresso. 

Quando esse documento não acompanha a entrega dos produtos, a conferência pode ser 

realizada acessando o HÓRUS. Veja a seguir...

Observe que as quantidades do produto no estabelecimento solicitante e no estabelecimento 

atendente foram atualizadas, após o atendimento da requisição.  

tendimento está finalizado. 

Se desejar, imprima a requisição para auxiliar na separação, na conferência e no recebimento 

 

Agora que o almoxarifado já atendeu a requisição, é preciso 

que a farmácia, ao receber os produtos, faça a conferência

em seguida, acesse o HÓRUS para confirmar o recebimento e 

incluí-los no estoque do estabelecimento.

Para tanto, acesse a opção Receber Distribuição

 

 

A conferência dos produtos recebidos é facilitada quando o almoxarifado encaminha à far

o documento da requisição impresso.  

Quando esse documento não acompanha a entrega dos produtos, a conferência pode ser 

realizada acessando o HÓRUS. Veja a seguir... 

Observe que as quantidades do produto no estabelecimento solicitante e no estabelecimento 

Se desejar, imprima a requisição para auxiliar na separação, na conferência e no recebimento 

Nesse exemplo, todos 

os produtos foram 

atendidos 

automaticamente. 

Dessa forma, o status 

de todos os itens, bem 

como da requisição foi 

alterado para 

atendido. 

já atendeu a requisição, é preciso 

ao receber os produtos, faça a conferência e, 

em seguida, acesse o HÓRUS para confirmar o recebimento e 

los no estoque do estabelecimento. 

Receber Distribuição. 

A conferência dos produtos recebidos é facilitada quando o almoxarifado encaminha à farmácia 

Quando esse documento não acompanha a entrega dos produtos, a conferência pode ser 



 

Inicialmente faça pesquisa de requisições atendidas, pela data (período), pelo número ou 

status.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Localizada a requisição, clique no botão “Entrada”, para prosseguir. 

 

 

Caso o almoxarifado tenha 

entregue o documento da 

requisição impresso junto 

com os produtos, o número 

da distribuição constará 

nesse documento, o que 

facilitará a pesquisa. 



Observe o status Não-armazenado. 

Para realizar a inclusão dos produtos no estoque do estabelecimento, clique no botão 

“Armazenar”.  

 

Para visualizar a quantidade do medicamento, o programa de saúde ao qual está vinculado 

(etapa realizada na CAF) e a localização física na qual o medicamento será estocado, clique em 

lote.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta etapa não é necessária, essas informações constam no impresso da requisição que a CAF pode 

enviar juntamente com a entrega dos produtos. 

A não ser que a farmácia/unidade de saúde tenha cadastrado mais de uma localização física, então 

é obrigatório clicar em lote para a escolha da local onde produto será estocado. 

Observe que nesta tela são 

informados o programa de saúde 

ao qual o medicamento está 

vinculado, a quantidade 

atendida e a localização física 

previamente selecionada. 

Caso a farmácia/unidade de 

saúde tenha mais de uma 

localização física, faça a seleção 

e clique em salvar. 

Lembre-se de que esta etapa é 

necessária somente quando a 

farmácia/unidade de saúde tenha 

mais de uma localização física. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronto! Você finalizou o 

recebimento e os produtos estão 

disponíveis para a dispensação. 

Observe o status 

permanece Não-

armazenado. 

Para realizar a inclusão dos 

produtos no estoque do 

estabelecimento, clique no 

botão “Armazenar”.  

 

 

Aparecerá a mensagem 

“Dados inseridos com 

sucesso”, confirmando a 

operação, clique em voltar, 

para realizar o 

armazenamento desta 

entrada. 

 



Acabamos de apresentar a utilização da funcionalidade 

produtos no estoque de um estabelecimento que havia realizado uma solicitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas, atenção!!!! 

Essa funcionalidade também pode ser utilizada quando o almo

produtos sem que o estabelecimento tenha realizado a solicitação via sistema, 

ou seja, por meio da Distribuição sem Requisição

Parte I deste módulo. 

Outra funcionalidade do menu Movimentações

Requisição entre Estabelecimentos, que

remanejamento de produtos. 

Os procedimentos para realizar a requisição entre 

estabelecimentos seguem os mesmos passos vistos para 

realizar a requisição ao almoxarifado. 

PASSO AÇÃO/FUNCIONALIDADE

1º  Solicitação de produtos 

Estabelecimentos”

2º  Atendimento da solicitação 

3º  Confirmação do recebimento 

distribuição”.  

Acabamos de apresentar a utilização da funcionalidade “Receber Distribuição

produtos no estoque de um estabelecimento que havia realizado uma solicitação 

Essa funcionalidade também pode ser utilizada quando o almoxarifado envia 

produtos sem que o estabelecimento tenha realizado a solicitação via sistema, 

Distribuição sem Requisição, conforme apresentado na 

 

Movimentações é a 

, que é utilizada para o 

Os procedimentos para realizar a requisição entre 

estabelecimentos seguem os mesmos passos vistos para 

 

AÇÃO/FUNCIONALIDADE QUEM EXECUTA

Solicitação de produtos - “Requisição entre 

Estabelecimentos”  

ESTABELECIMENTO 

SOLICITANTE

Atendimento da solicitação - “Atender Requisição”.  ESTABELECIMENTO 

ATENDENTE

Confirmação do recebimento - “Receber ESTABELECIMENTO 

SOLICITANTE

Receber Distribuição” para incluir 

produtos no estoque de um estabelecimento que havia realizado uma solicitação on-line. 

 

xarifado envia 

produtos sem que o estabelecimento tenha realizado a solicitação via sistema, 

, conforme apresentado na 

QUEM EXECUTA 

ESTABELECIMENTO 

SOLICITANTE 

ESTABELECIMENTO 

ATENDENTE 

ESTABELECIMENTO 

SOLICITANTE 



Faremos uma solicitação da Farmácia EAD para o PSF Novo Horizonte. Lembre-se de que para 

realizar essa requisição ambos os estabelecimentos devem estar com o HÓRUS implantado. 

Caso contrário, utilize outro mecanismo. 

 

Selecione o estabelecimento atendente. 

 

 

 

Observe que o status encontra-se ‘inicial”. 

No campo de observação, digite informação pertinente à requisição. 

Na tela aparecem a data e hora do pedido. 

No botão “Posição de Estoque do Estabelecimento Atendente”, você pode visualizar o 

estoque para certificar-se que a sua requisição poderá ser atendida.  

 

 

Estarão disponíveis nesse combo os estabelecimentos que foram cadastrados, no menu 

Cadastro, com o tipo de estabelecimento “farmácia/unidade de saúde”, conforme visto no 

Módulo III. 

Recomendamos que antes de registrar esta requisição, o estabelecimento atendente 

seja comunicado para a confirmação da disponibilidade do produto a ser solicitado. 



 

Clique no botão “Produtos”, para inserir os produtos a serem solicitados. Digite parte do nome 

do medicamento, clique no botão de busca, selecione o produto, digite a quantidade e clique 

em salvar. 

 

Observe que é gerado um 

número para a requisição. 

Clique no botão “Enviar 

para Estabelecimento”, 

para o estabelecimento 

atendente realizar o 

atendimento da 

requisição. 

Lembre-se de que o 

estabelecimento 

atendente deverá realizar 

os mesmos 

procedimentos 

demonstrados na tela “x”, 

depois o 

estabelecimentos 

solicitante, os 

procedimentos da tela 

“y”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta tela aparecem os estabelecimentos de saúde cadastrados no HÓRUS.

Dessa forma, a grade pode ser gerada 

clicando duas vezes no estabelecimento ou utilizando as setas.

 

 

A grade de distribuição é uma funcionalidade que permite aos perfis Gestor Master

definir o elenco de produtos e suas respectivas quantidades que cada estabelecimento de saúde 

pode solicitar ao almoxarifado durante o período de um mês. Essa grade de distribuição agiliza o 

processo de requisição ao almoxarifado realizado pel

Permite, também, que o atendimento da requisição seja baseado pelo consumo médio mensal 

dos produtos.  

Estarão disponíveis nesse campo os estabelecimentos que foram 

cadastrados, no menu Cadastro, com o tipo de estabelecimento 

“Farmácia/Unidade 

Nesta tela aparecem os estabelecimentos de saúde cadastrados no HÓRUS. 

Dessa forma, a grade pode ser gerada para os estabelecimentos que forem selecionados, 

clicando duas vezes no estabelecimento ou utilizando as setas. 

A última opção do menu de movimentações 

consiste na grade de distribuição. 

A grade de distribuição é uma funcionalidade que permite aos perfis Gestor Master

definir o elenco de produtos e suas respectivas quantidades que cada estabelecimento de saúde 

pode solicitar ao almoxarifado durante o período de um mês. Essa grade de distribuição agiliza o 

processo de requisição ao almoxarifado realizado pelas farmácias que utilizam o HÓRUS. 

Permite, também, que o atendimento da requisição seja baseado pelo consumo médio mensal 

Estarão disponíveis nesse campo os estabelecimentos que foram 

cadastrados, no menu Cadastro, com o tipo de estabelecimento 

“Farmácia/Unidade de Saúde”, conforme visto no Módulo III. 

 

para os estabelecimentos que forem selecionados, 

A última opção do menu de movimentações 

A grade de distribuição é uma funcionalidade que permite aos perfis Gestor Master e Perfil II 

definir o elenco de produtos e suas respectivas quantidades que cada estabelecimento de saúde 

pode solicitar ao almoxarifado durante o período de um mês. Essa grade de distribuição agiliza o 

as farmácias que utilizam o HÓRUS.  

Permite, também, que o atendimento da requisição seja baseado pelo consumo médio mensal 

Estarão disponíveis nesse campo os estabelecimentos que foram 

cadastrados, no menu Cadastro, com o tipo de estabelecimento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digite o nome ou parte do 

nome do produto e clique 

no botão de busca, 

selecione o produto 

desejado e clique em 

Adicionar. Para adicionar 

outros produtos, repita a 

operação. 

 

 
Selecione o período de 

vigência da grade e clique 

em gerar. 

 

A mensagem “Grade gerada 

com sucesso”, confirma a 

operação. 

Clique sobre a seta para ver 

detalhes da grade que foi 

gerada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora clique duas vezes no saldo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clique sobre a seta 

do produto. 

 

Agora clique duas 

vezes no saldo. 

 

 

Digite a cota mensal, 

em seguida, clique em 

salvar e em voltar. 

Cota mensal: 

quantidade do produto 

a ser distribuída por 

mês 



Caso haja outros produtos, você deverá repetir este procedimento. Após incluir a cota em 

todos os produtos e meses, a grade estará finalizada.

 

 

 

 

 

 

Com a grade de distribuição gerada, a farmácia, ao realizar a 

requisição ao almoxarifado, terá definidos os produtos e as 

suas respectivas quantidades para atender a demanda de seu 

serviço. 

produtos, você deverá repetir este procedimento. Após incluir a cota em 

todos os produtos e meses, a grade estará finalizada. 

Com a grade de distribuição gerada, a farmácia, ao realizar a 

requisição ao almoxarifado, terá definidos os produtos e as 

respectivas quantidades para atender a demanda de seu 

 

produtos, você deverá repetir este procedimento. Após incluir a cota em 

 

 



Para realizar a requisição ao almoxarifado por meio da grade de distribuição, clique em Gerar 

Grade. 

 

 

 

Observe que aparecem 

todos os produtos da 

grade gerada, a cota 

mensal, o saldo, o CMM e 

o estoque atual. 

Cota – quantidade do produto a ser distribuída por mês; 

Saldo – quantidade de produto disponível para ser solicitada no mês; 

CMM – consumo médio mensal, calculado por período de seis meses, disponível após o sexto mês de registro de 

dispensação do produto.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalize a 

requisição, 

clicando no botão 

“enviar para 

Almoxarifado 

Central”. 

 

 

A quantidade solicitada pode ser alterada, adequando-se à necessidade da demanda do estabelecimento. A 

justificativa pode ser digitada no campo de observação. Após atualizar as quantidades, clique em salvar. 

Repare que o status 

foi alterado para 

“autorizado”. 

Neste momento, o 

almoxarifado poderá 

atender a requisição. 

O procedimento de 

atendimento é o 

mesmo demonstrado 

no 2º passo da 

solicitação on-line. 

Você acabou de conhecer todas as movimentações realizadas no HÓRUS. 

No próximo módulo entenderemos como são registradas as dispensações.  Até lá! 


