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POSIÇÃO  ATUAL  - ENVIO  DE  DADOS  À  BNDASAF

Municípios  e  Estados

Total:  2.849 municípios  e  15 estados

1.810 municípios  enviam  dados  por  meio  do  Hórus
1.039 municípios  enviam  dados  por  meio  do  Webservice  atual  (somente  para  municípios  – dados  do  

Componente  Básico  da  AF)

130 municípios  e  3 estados  encontram-se  em  teste  no  Webservice  novo  (para  municípios  e  estados  

dados  de  100%  da  RENAME)

2.240  pessoas  inscritas  no  curso  de  capacitação  para  adesão  ao  sistema  Hórus  – em  3  meses.



HOMOLOGAÇÃO  DO  SERVIÇO  (Webservice)

25/10/2017:  Webservice  desenvolvido,  homologado  e  entregue  pelo  MS  aos  estados  e  municípios*

*pendente  de  homologação  pelas  SMS  e  SES  indicadas  pela  CIT

Estratégia  de  apoio  do  MS  para  o  prazo  pós  homologação
1. Criação  de  um  núcleo  de  suporte  Hórus/Webservice  no  DAF  em  Brasília-DF

2. Disponibilização  de  especialistas  no  DAF  para  atendimento  técnico/específico  sobre  questões  de  TI

3. Criação  do  Método  Alternativo  de  Envio para  as  SMS  - Portal  MAE  
4. Disponibilização  de  novo  curso  para  adesão  ao  Hórus  (10h)



PORTAL	  DA	  BNDASAF	  -‐ MAE



PORTAL	  DA	  BNDASAF	  -‐ MAE



Encaminhamentos:
• Final  do  período  de  homologação  do  Webservice
• Início  do  prazo  para  envio  dos  dados  (90  dias)  – Portaria  GM/MS  nº  938/17

GT  Informação  e  Informática:
• Sugestão  de  escalonamento  de  envio  de  dados  (ex:  iniciar  pelo  grupo  1A  do  CEAF)
• Sugestão  de  flexibilização  de  alguns  dados  inicialmente  obrigatórios

• Definição  das  opções  de  justificativa  pelo  não  envio  dos  dados  no  prazo  estabelecido
• Parâmetros  de  representatividade  dos  dados  por  porte  populacional  do  município/estado
• Validação  do  MAE



portalms.saude.gov.br
Disque	  Saúde	  -‐ 136

ws.daf@saude.gov.br

http://portalms.saude.gov.br/assistencia-‐farmaceutica/base-‐nacional-‐de-‐dados/


