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PROPOSTA DE PORTARIA COM DADOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A 
SEREM DISPONIBILIZADOS POR MEIO DE WEB SERVICE. 

 

1. Introdução 

  
Para gerenciar a assistência farmacêutica no SUS, o Departamento de Assistência 

Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF), do Ministério da Saúde, em apoio técnico do 

DATASUS, desenvolveu o HÓRUS – Sistema Nacional de Gestão da Assistência 

Farmacêutica, lançado em dezembro de 2009. 

O sistema permite, entre outras funcionalidades, o controle de estoque, a rastreabilidade 

dos medicamentos distribuídos e dispensados, o agendamento das dispensações, o 

conhecimento do perfil de consumo, o acompanhamento do uso dos medicamentos e ainda 

a geração de dados para o desenvolvimento de indicadores de assistência farmacêutica 

para auxiliar no planejamento, avaliação e monitoramento das ações nessa área.  

 

O software é integrado ao Cartão Nacional de Saúde e ao Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde e também pode ser utilizado também pelas Secretarias 

Estaduais de Saúde, que poderão acompanhar a distribuição de medicamentos aos 

municípios. O sistema informatizado que permite o registro de todas as entradas, saídas e 

fluxo de produtos de medicamentos e nos almoxarifados/Central de Abastecimento 

Farmacêutico e nas Farmácias/Unidades de Saúde. 

Considerando que algumas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde já dispunham de 

sistema informatizados para o gerenciamento da AF, muitas vezes interconectados com 

outras áreas,  estas optaram por continuar utilizando os sistema informatizados já 

implantados. 

 

Considerando a necessidade de se dispor de dados nacionais acerca da área, foi 

desenvolvida uma forma de comunicação (web service), para garantir a interoperabilidade 

entre sistemas próprios estaduais e municipais com o Hórus. 

 

Antecedentes 
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A necessidade de se disporem de dados nacionais sobre a Assistência 

Farmacêutica vem de longa data, sendo reivindicação dos gestores para que se possa ter 

um panorama desta área no SUS. 

Em Acórdão nº 1459/2011do Tribunal de Contas da União, firmado  após auditoria 

realizada no Componente Básico da Assistência Farmacêutica, foi determinado que “ (...) à 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, com 

fulcro no art.250, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e com 

fundamento no art.27, inciso X, do Decreto nº. 7.135 de 2010 e art. 36 da Portaria nº. 204 de 

2007, que defina, em 120 (cento e vinte) dias, rol de informações mínimas sobre a 
gestão da assistência farmacêutica básica a serem encaminhadas obrigatoriamente 
pelos estados e municípios que não aderirem ao Hórus, além do fluxo e cronograma 
do envio dessas informações.”  

 

Para atender a esta determinação, considerando que nos locais onde o Horus está 

implantado está garantida a disponibilidade aos dados da AF, foi desenvolvido  o web 

service com a finalidade de possibilitar o encaminhamento das dos dados de sistemas e foi 

apresentado em oficina  realizada com estados e municípios com sistemas informatizados 

próprios, criando-se um  Grupo Nacional do Projeto Webservice com participação de SES e 

SMS a seguir relacionadas.  

SES São Paulo 

SES Minas Gerais 

SMS Campinas/SP 

SMS Belo Horizonte/MG 

SMS Maringá/PR 

SMS Recife/PE 

SMS Florianópolis/SC 

 
Todos os padrões utilizados estão regulamentados na Portaria nº 2.073, de 31 de agosto de 

2011, entre eles: 

 Para a interoperabilidade entre os sistemas dos SUS será utilizada a tecnologia Web 

Service, no padrão SOAP 1.1 (Simple Object Access Protocol) ou superior. 

 As definições dos serviços serão disponibilizados no Web Service Definition 

Language (WSDL) pelo MS. 

 Para troca de informações será utilizado o Extensible Markup Language (XML); 

 Para a garantia de segurança e integridade de informações será adotado o padrão 

WS-Security. 
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Proposta de Portaria 

 
A minuta de portaria apresentada em anexo destina-se a instituir e regulamentar a base 
nacional de dados das ações e serviços da Assistência Farmacêutica no Sistema Único 

de Saúde (SUS). 
 
Esta base será constituída por um conjunto de dados referente aos Componentes da 

Assistência Farmacêutica: Básico, Estratégico e Especializado e o Programa Farmácia 

Popular do Brasil. 

 

Este conjunto de dados constante do Anexo I da portaria proposta, refere-se ao registro das 

entradas, saídas e dispensações dos medicamentos do Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica, constante da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) 

vigente, realizada pelos estabelecimentos de saúde dos municípios, estados e Distrito 

Federal. 

 

A proposta foi discutida pelas áreas técnicas de assistência farmacêutica e de informação e 

informática do CONASS, considerando-se apropriados os dados propostos para formar a 

base nacional de informações da Assistência Farmacêutica no SUS, bem como os prazos e 

o escalonamento em etapas para sua implantação. 

 

Anexo – minuta de portaria 

 
PORTARIA Nº ___, xx de xxxxxx de 2012. 

 
 Institui e regulamenta a base nacional de dados das ações e serviços da Assistência Farmacêutica 
no Sistema Único de Saúde (SUS). 

 
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I 

e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e 
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes; 
 Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, 
de 19 de setembro de 1990;  

Considerando a Portaria 2.073 de 31 de agosto de 2011, que regulamenta o uso de padrões 
de interoperabilidade e informação em saúde para sistemas de informação em saúde no âmbito do 
Sistema Único de Saúde, nos níveis Municipal, Distrital, Estadual e Federal, e para os sistemas 
privados e do setor de saúde suplementar; 

Considerando a Portaria nº 533, de 28 de março de 2012, que estabelece o elenco de 
medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS); 

Considerando a Portaria nº 971, de 15 de maio de 2012, que dispõe sobre o Programa 
Farmácia Popular do Brasil; 
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 Considerando a Portaria nº 1.214, de 13 de junho de 2012, que institui o Programa Nacional 
de Qualificação da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (QUALIFAR-
SUS). 

Considerando a Portaria nº 1.215, de 13 de junho de 2012, que institui a transferência de 
recurso do Eixo Estrutura para Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (QUALIFAR-SUS),  

R E S O L V E:  

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º Regulamentar a base nacional de dados das ações e serviços da Assistência Farmacêutica no 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
Parágrafo único- O disposto nesta Portaria está em consonância com o Eixo Informação do Programa 
Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde (QUALIFAR-
SUS). 
 
Art. 2º A base nacional das ações e serviços da Assistência Farmacêutica no Sistema Único de 
Saúde (SUS) será constituída por um conjunto de dados referente aos Componentes da Assistência 
Farmacêutica: Básico, Estratégico e Especializado e o Programa Farmácia Popular do Brasil. 
 
Art. 3° A transmissão dos dados se dará conforme cronogramas estabelecidos nesta Portaria e 
realizada pelas seguintes soluções tecnológicas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde: 
 
§ 1º Pelo Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS), fornecido aos 
municípios, estados e Distrito Federal, que não possuem solução informatizada, não sendo 
necessário o desenvolvimento de solução para transmissão dos dados. 
 
§ 2º Pelo serviço web (web service), fornecido aos municípios, estados e Distrito Federal, que utilizam 
sistemas informatizados próprios e, que devem adaptar ou desenvolver solução para garantir a 
transmissão dos dados. 
 
§ 3º Pelo Sistema Autorizador do Programa Farmácia Popular.  
 
CAPÍTULO II - DO CONJUNTO DE DADOS 

Art.4º O conjunto de dados dos Componentes da Assistência Farmacêutica e do Programa Farmácia 
Popular serão pactuados de forma tripartite e publicados em portarias específicas. 
 
Art. 5º O conjunto de dados constante no Anexo I desta portaria refere-se ao registro das entradas, 
saídas e dispensações dos medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, 
constante da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) vigente, realizada pelos 
estabelecimentos de saúde dos municípios, estados e Distrito Federal. 
 
 CAPÍTULO III – DO FLUXO DE TRANSMISSÃO DOS DADOS 

Art. 6° A transmissão dos dados pelos municípios e estados que utilizam sistemas informatizados 
distintos do Sistema HÓRUS, será feita por serviço web (web service), no  
padrão SOAP (Simple Object Acess Protocol),versão 1.2 ou superior e constará em geração de 
arquivo automático contemplando o conjunto de dados estabelecidos no Art.5º. 
 
§ 1º O serviço web (web service) será descrito e definido utilizando WSDL (Web Service Description 
Language), versão 2.0 ou superior. 
§ 2º Para garantia de segurança e integridade será adotado o padrão WS-Security.  
 
Art 7º A periodicidade de transmissão do conjunto de dados que trata o art.5º para o serviço web 
(web service) deverá ser realizada até o dia 15 (quinze) de cada mês, correspondente as 
movimentações da competência do mês anterior, e poderá ser consolidada por estabelecimento de 
saúde, município, estado ou Distrito Federal. 
 
§ 1º O tipo de registro a ser enviado respeitará a organização dos serviços farmacêuticos dos 
municípios, estados e Distrito Federal e a descrição estabelecida no Anexo I desta Portaria. 
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I – Para os estados caberá o envio dos registros das entradas e saídas dos medicamentos de 
aquisição centralizada do Componente Básico pelo Ministério da Saúde. 
II – Quando houver pactuação na CIB e o estado centralizar os dados de seus municípios, deverão 
ser enviados aqueles referentes aos dados de entrada, saída e dispensação dos medicamentos do 
Componente Básico.  
III – Para os municípios e Distrito Federal caberá o envio dos registros das entradas, saídas e 
dispensações dos medicamentos do Componente Básico. 
 
§ 2º Os requisitos e as especificações dos padrões de transmissão de dados serão pactuados de 
forma tripartite e permanecerão disponíveis no sítio eletrônico www.saude.gov.br/medicamentos para 
viabilizar o desenvolvimento ou a atualização dos sistemas próprios utilizados pelos municípios, 
estados e Distrito Federal. 
 
Art 8º Os municípios, estados e Distrito Federal que utilizam o sistema HÓRUS deverão alimentar 
regularmente o sistema com as movimentações do conjunto dos dados estabelecidos no Art.5º.  
 
CAPÍTULO IV – DO CRONOGRAMA  

Art 9º – O cronograma para a operacionalização do estabelecido no art.7º desta Portaria está 
organizado em 2 etapas: 
 
§ 1º A etapa 1 corresponde ao envio do conjunto dos dados por meio do serviço web (web service) ou 
utilização do Sistema HÓRUS pelos municípios contemplados para receber recursos destinados ao 
Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS), Eixo Estrutura, 
conforme Portaria nº 22, de 15 de agosto de 2012. 
 
I – O início do envio do conjunto dos dados por meio do serviço web (web service), deverá ocorrer até 
o dia 15 de abril de 2013, referente a competência do mês anterior. 

 
II – A utilização regular do Sistema HÓRUS deverá ocorrer até o dia 15 de abril de 2013, conforme o 
conjunto de dados definido no art.5º. 

 

§ 2º A etapa 2 corresponde ao envio do conjunto dos dados pelos demais municípios, estados e 
Distrito Federal cujo cronograma será pactuado após a realização do Levantamento Nacional do Eixo 
Informação do QUALIFAR-SUS.  
 

I – Será realizado pelo Ministério da Saúde, um levantamento nacional junto aos estados, Distrito 
Federal e municípios com a finalidade de verificar a utilização de sistemas informatizados para a 
gestão da Assistência Farmacêutica, para compor o diagnóstico para o Eixo Informação do 
QUALIFAR-SUS, que deverá ser finalizado no prazo de quatro meses a contar da publicação desta 
portaria. 
 

CAPÍTULO V – DA DISSEMINAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

Art. 10 Os gestores públicos poderão ter acesso a Base Nacional de dados das ações e serviços da 
Assistência Farmacêutica, por meio de ferramentas disponibilizadas pelo Ministério da Saúdo, cujas 
formas de acesso serão pactuadas tripartite. 
 
CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 11 Será pactuado, em até 120 dias após publicação desta, um cronograma de atividades visando 
definir o conjunto de dados e fluxo de envio para os Componentes Estratégico, Especializado e o 
Programa Farmácia Popular, que comporão a base nacional de dados de ações e serviços da 
Assistência Farmacêutica instituída nesta portaria. 
 

Art. 12 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro da Saúde 

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA 
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ANEXO I 

CONJUNTO DOS DADOS 
1. Entrada 

São as entradas diretas dos medicamentos no almoxarifado/CAF ou nas farmácias na Atenção Básica.  

 

Numero do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES)  

Código de identificação do produto, disponível no portal: www.saude.gov.br/medicamentos 

Registro do lote do produto. 

Data de validade do produto. 

Valor da menor unidade de fornecimento do produto adquirido 

Quantidade do produto recebida 

Data recebimento do produto 

Tipo de entrada do produto no estoque*: 

Saldo de implantação 

Concorrência 

Dispensa de licitação 

Convite 

Doação 

Pregão 

Ajuste de estoque 

Entrada eventual 

Entrada ordinária 

Tomada de preços 

Inexigibilidade 

Permuta 

*Dados facultativos 

2. Saída por perdas diversas (quebra, deterioração) ou perda por validade. 
 

Numero do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES)  

Código de identificação do produto, disponível no portal: www.saude.gov.br/medicamentos 

Registro do lote do produto. 

Data de validade do produto. 

Valor da menor unidade de fornecimento do produto adquirido 

Quantidade de saída do produto 

Data de saída do produto 

Tipo de saída do produto do estoque: 

Saída por perda  

Saída por validade vencida 

 

3.  Dispensações realizadas para pacientes mediante prescrição de profissional habilitado. 
 

Número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) do usuário. 

Numero do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES)  

Código de identificação do produto, disponível no portal: www.saude.gov.br/medicamentos 

Registro do lote do produto. 

Data de validade do produto. 

Valor da menor unidade de fornecimento do produto adquirido 

Quantidade dispensada do produto por lote 

Data da dispensação do produto 
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