
Contatos:

HÓRUS Básico
E‐mail: horus.daf@saude.gov.br

HÓRUS Estratégico
E‐mail: horus.estrategico@saude.gov.br

HÓRUS Especializado
E‐mail: horus.ceaf@saude.gov.br

HÓRUS Indígena
E‐mail: horus.indigena@saude.gov.br

Todas estas informações estão disponíveis em: 
www.saude.gov.br/horus 
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O sistema

Benefícios

Hórus Estratégico

             O HÓRUS é um sistema de informação web, 

disponibilizado aos estados, Distrito Federal, municípios e 

Distritos Sanitários Especiais indígenas (Dsei) pelo Ministério da 

Saúde, em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais 

de Saúde (Conasems), para a gestão da Assistência 

Farmacêutica.

O sistema foi desenvolvido em 2009 pelo Departamento de 

Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF/SCTIE), 

em cooperação com o Departamento de Informática do SUS 

(DATASUS/SGEP) e a Secretaria Municipal de Saúde de Recife 

(SMS/PE).

Identificação, em tempo real, dos estoques nas centrais de 

abastecimento farmacêutico, nas farmácias e nas unidades de 

dispensação.

Rastreamento dos medicamentos distribuídos e dispensados.

Agendamento das dispensações, identificação da demanda de 

atendimento e da origem das prescrições.

Consulta ao histórico de atendimento.

Controle e monitoramento dos recursos financeiros investidos 

na aquisição e na distribuição dos medicamentos.

Atualização permanente dos parâmetros definidos nos 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas de abrangência 

nacional, publicados pelo Ministério da Saúde.

Geração automática do arquivo APAC (para os medicamentos do 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica).

Geração de dados para a construção de indicadores de 

Assistência Farmacêutica para auxiliar a avaliação, 

monitoramento e planejamento das ações.

Objetivo

Qualificar a gestão da Assistência Farmacêutica nas três esferas 

do Sistema Único de Saúde (SUS), contribuindo para a ampliação 

do acesso aos medicamentos e a qualificação da atenção à saúde 

prestada à população.

Adesão
A adesão ao HÓRUS compreende as seguintes fases:
‐ Preenchimento do “Cadastro de Adesão”.
‐ Formalização da adesão por meio da assinatura do “Termo de 
Adesão”.
‐ Realização do curso de capacitação.
‐ Implantação do sistema.

Hórus Básico

É utilizado para registrar as distribuições e as dispensações dos 

medicamentos e dos insumos destinados ao atendimento na 

Atenção Básica em Saúde, contribuindo para o 

desenvolvimento dos serviços farmacêuticos técnico‐

gerenciais e técnico‐assistenciais na rede estadual e municipal 

de saúde.

É utilizado para gerenciar o fluxo dos medicamentos e insumos 

utilizados no tratamento de agravos específicos contemplados 

em Programas Estratégicos do Ministério da Saúde, na rede 

estadual e municipal, contribuindo para qualificar a gestão e 

atenção à saúde. 

É utilizado para registrar o fluxo de medicamentos em toda a 

rede estadual que gerencia o Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica, possibilitando a realização 

eletrônica de todas as etapas envolvidas na execução do 

componente.

Hórus Especializado

Hórus Indígena

Visa qualificar a gestão da assistência farmacêutica no 

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), 

contribuindo para a qualificação da atenção à saúde prestada 

à população indígena nos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas (Dsei), Polos‐Base, Casas de Saúde do Índio (Casai) e 

demais unidades de distribuição e dispensação de 

medicamentos.

Microcomputador Pentium 4, 1 Gb de memória.
Impressora.
Firefox 3.5 ou versões superiores, Java Runtime Environment 
(JRE) e Adobe Reader.
Conexão mínima de acesso à internet:
– Distribuição de medicamentos: 300 Kbps por estação de 
trabalho.
– Distribuição e/ou dispensação de medicamentos: 500 Kbps por 
estação de trabalho.

Estrutura necessária para implantação


