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Portaria GM/MS nº 957/2016

– Estabelece o conjunto de dados e eventos referentes aos medicamentos e
insumos da RENAME e do Programa Farmácia Popular do Brasil para composição
da Base Nacional da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS.

– Para a transmissão dos dados:

• I – Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS);

• II – Serviço de envio de dados (web service);

• III – Sistema Autorizador do Programa Farmácia Popular.

– Conjunto de dados:

• Estoque;

• Entradas;

• Saídas;

• Dispensações;

• Avaliações (CEAF).



Portaria GM/MS nº 957/2016

– A transmissão por meio do web service poderá ser realizada em tempo real ou em
pacotes de dados:

• Os pacotes deverão ser transmitidos a cada 30 dias, até o dia 15 do mês
subsequente à competência de referência;

• Os dados de estoque deverão ser transmitidos no primeiro envio do mês
subsequente à competência de referência;

• A retificação dos dados enviados deverá ocorrer até o fim do mês subsequente
ao de referência do pacote que contém o erro;

• A correção dos dados não validados pelo serviço deverá ocorrer em um prazo
de até sete dias após a notificação.

– O acesso à Base Nacional da Assistência Farmacêutica no SUS será realizado por
meio de um Sistema de Suporte à Decisão:

• Business Intelligence – BI;

• Será ofertado aos entes federativos em até 90 dias após a disponibilização do
web service.



Portaria GM/MS nº 957/2016

– Rol de dados:

1 Dados não obrigatórios. 
2 Dados que compõem o conjunto do 
Programa Farmácia Popular. 
3 Instruções no site.
4 Dados específicos para medicamentos 
do Componente Especializado da 
Assistência Farmacêutica.
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Portaria GM/MS nº 938/2017

– Novo prazo para inicio da transmissão de dados:

• Municípios, Estados e Distrito Federal estabelecimentos federais terão até
90 dias para o início da transmissão após a homologação e disponibilização
do web service.

– Penalizações:

• Suspensão dos repasses de recursos financeiros relacionados a Assistência
Farmacêutica:

– Caso o ente federativo não tenha transmitido as informações;

– Não envie justificativa no prazo estabelecido ou caso não seja aceita
pelo Ministério da Saúde;

– Envio de dados não fidedignos ou de baixa representatividade.

– Os recursos financeiros não repassados pelo Ministério da Saúde serão
transferidos a posteriori e de forma integral assim que o ente federativo se
adequar as regulamentações.



Adesão ao Hórus

– www.saude.gov.br/horus

http://www.saude.gov.br/horus


Adesão ao Hórus

1ª Fase

• Cadastro de adesão

2ª Fase

• Aceitar o termo de adesão

3ª Fase

• Capacitação

4ªFase

• Solicitação de senha de produção



Situação Hórus - São Paulo
645 municípios

Fases da adesão nº de municípios

1ª fase 280

1ª e 2ª fases 253

1ª, 2ª e 3ª fases 219

Todas fases 156

Em utilização 81

Nunca realizaram cadastro 365



Curso EaD – Qualificação AF e Utilização do Hórus

– Objetivo:

• Subsidiar as equipes locais da Assistência Farmacêutica para a discussão de
processos de trabalho e capacitá-las para utilização de um instrumento de
inovação tecnológica em saúde, o Sistema Hórus.

– Público Alvo:

• Profissionais que trabalham na Assistência Farmacêutica, Farmacêuticos e
demais profissionais de saúde, estudantes.

– Carga o horária: 40hs.



Curso EaD – Qualificação AF e Utilização do Hórus

– Capacitados no estado de São Paulo:

• Municípios: 125;

• Profissionais:

– Total: 239;

» 2015: 131;

» 2016: 68;

» 2017: 40.

MÓDULOS DO CURSO CARGA HORÁRIA

1 Ambientação no Curso 1h

2 Sistema de Informação 3hs

3 Assistência Farmacêutica 10hs

4 Vigilância em Saúde e Seleção de Medicamentos 5hs

5 Programação e Aquisição de Medicamentos 6hs

6 Armazenamentos e Distribuição de Medicamentos 6hs

7 Dispensação e Orientação sobre o Uso dos Medicamentos 7hs

8 Relatórios Sistema HÓRUS 2hs



Web Service

Solução utilizada na integração de sistemas e na 
comunicação entre aplicações diferentes. Permitem às 
aplicações enviar e receber dados em formato XML



Web Service



Adesão ao Web Service

– Solicitação de perfil de acesso:

• SCPA - Sistema de Cadastro e Permissão de Acesso;

• Ambientes distintos: Produção e homologação;

• Cadastros são específicos por municípios.

– Envio de ofício ao Ministério da Saúde:

• FormSUS;

• Ofício (modelo no site).



Suporte ao Web Service pelo MS

– Roteiro de uso;

– FAQ;

– Tutoriais em vídeo;

– Email;

– 136;



Site

– www.saude.gov.br/medicamentos

http://www.saude.gov.br/medicamentos


Avanços a partir 
do conjunto de 

dados da AF



Recomendações CGU

•Criação de uma equipe para monitorar e avaliar a política;

•Redução do prazo de início da integração entre os sistemas das SES e o MS;

•Conclusão da integração das informações das SMS e SES para a formação da Base 

Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS;

•Desenvolvimento de método automatizado de cálculo para programação das compras 

centralizadas de medicamentos pelo MS; e

•Desenvolvimento de painel que analise dados dos medicamentos estocados nos 

estabelecimentos de saúde estaduais, possibilitando remanejamentos, quando couber, a 

outros estados da federação.

Disponível em:
http://www.cgu.gov.br/noticias/2017/08/cgu-avalia-politica-de-aquisicao-e-distribuicao-de-medicamentos-no-
sistema-unico-de-saude



Dados dos Estados e 
Municípios com HÓRUS

Dados do programa 
Farmácia Popular

Base Nacional 
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Assistência 

Farmacêutica

Sistema de 

suporte à 

decisão
(Business 

Intelligence)
Sistemas próprios 
dos Estados

Sistemas próprios 
dos Municípios



Nova metodologia para programação dos medicamentos
do DAF/MS

Atualmente planilhas enviadas pelas SES

Programação automatizada  o MS define os quantitativos por meio de
metodologia estatística, a partir da série histórica de consumo de cada UF.

 CEAF: 15 SES - Hórus-Especializado

Inicial

 CEAF: 27 SES - Hórus-Especializado + Base Nacional;
 Expandir para os demais Componentes da Assistência 

Farmacêutica.

Futuro



Nova metodologia para programação dos
medicamentos do DAF/MS

Estado
Diferença

Potencial de economia(automatizado - tradicional)
Unidade %

Alagoas -452.101 -41,04 R$ 2.713.081,96 
Distrito Federal -10.363 -0,56 R$ 14.652.573,38 

Rio Grande do Norte -464.825 -22,85 R$ 3.172.699,12 

Tocantins -96.328 -42,95 R$ 1.612.906,83 

Total  R$   22.151.261,29 

Referência: 3 trimestre/2017;

Número de produtos: 45 itens.



Remanejamento de medicamentos a vencer



Remanejamento de medicamentos a vencer



Painel de Gestão de Risco





Sistema de Suporte à Decisão do Web Service

– Ferramenta de Business Intelligence – BI;

– Ministério da Saúde disponibilizará em até 90 dias, após o web service entrar em
produção;

– Permitirá a consulta a todos os dados enviados ao web service;

– Serão disponibilizados dashboards para aprimorar a gestão municipal da
assistência farmacêutica.



www.saude.gov.br/medicamentos

monitoramento.daf@saude.gov.br
Disque Saúde - 136


