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Inicialmente, você precisará acessar o Hórus com o e-mail e a senha cadas-
trados no Scaweb, conforme demonstrado no Manual 2.

Ao acessar o Hórus, você visualizará, no cabeçalho da tela, o nome do ope-
rador, o perfi l e o estabelecimento de saúde vinculado (Figura 1).

CadastrOs 
BÁsiCOs

O estabelecimento 
de saúde ao qual o 
operador está vinculado 
é o estabelecimento no 
qual registrará 
as movimentações
no Hórus.

Fique 
de olho!

Agora que você já 
conhece o Scaweb, 

demonstraremos como 
realizar os cadastros 

básicos no Hórus.

figura 1. Cabeçalho da tela inicial do Hórus
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O Hórus foi desenvolvido para ser acessado pelo navegador de internet 
Mozilla Firefox, versão 11 ou superior. Caso utilize outro navegador, o sistema 
apresentará a mensagem a seguir (Figura 2), indicando que a utilização de 
outro navegador pode ocasionar problemas na aplicação, tais como valida-
ção e confi guração de campos, exibição de máscaras, entre outros.

figura 2. Aviso de problemas na utilização do navegador

Segue breve apresentação de cada funcionalidade 
do menu “Cadastro”.

Cadastro de departamento: Os setores internos 
de um estabelecimento de saúde podem ser regis-
trados no Hórus como departamentos. A utilização 

O registro dos cadastros básicos no 
Hórus é o passo inicial para utilização do 
sistema. Eles são imprescindíveis para a 
execução das demais funcionalidades. 

dessa funcionalidade permite o registro da distribuição de produtos a esses 
setores. Entretanto, por meio dos departamentos não é realizado registro de 
dispensações. Exemplos: em uma unidade de saúde, a sala de nebulização, 
de curativo, sala de dose supervisionada, entre outras, podem ser cadastradas 
como departamentos.

Cadastro de estabelecimento de saúde: Os estabelecimentos da rede de 
saúde do município ou estado devem ser cadastrados no Hórus para permitir 
o registro das movimentações dos produtos entre esses estabelecimentos. 
Esse cadastro é essencial para realizar o vínculo do funcionário (operador do 



4

Ministério da Saúde

Hórus) ao seu local de trabalho. Exemplos: almoxarifado, farmácia, Unidade 
Básica de Saúde (UBS), hospitais, entre outros.

Cadastro de farmacêutico: Utilizado para vincular o nome do responsável 
técnico pelo estabelecimento de saúde ao livro de registro de substâncias 
sujeitas a controle especial, disponível no menu “Relatórios, de acordo com a 
Portaria nº 344/98”.

Cadastro de localização física: Nessa funciona-
lidade, o operador do Hórus deve cadastrar os en-
dereços (locais) específi cos onde os produtos serão 
estocados. Exemplos: armário, geladeira, estantes, 
pallets, entre outros. 

Cadastros de origem de receita: O cadastro da 
origem deve ser utilizado para informar, de forma 
mais ampla, a procedência da prescrição. Como 
exemplo, identifi car se as prescrições são do setor 
público, do setor privado, de outros entes federativos 
ou de estabelecimentos conveniados ao SUS.

Cadastro de subgrupo de origem de receita: O 
subgrupo de origem de receita detalha a procedên-
cia da prescrição. Esses cadastros correspondem à 
procedência específi ca da receita (prescrição) e são 
utilizados no registro da dispensação. Exemplos: 
unidades de saúde, hospitais, clínicas, entre outros. 

Cadastro de usuário sus: Todo usuário que ob-
tém medicamentos e insumos nos estabelecimentos 
de saúde do SUS deve ser cadastrado no Hórus. 

Fique 
de olho!

Esse cadastro 
de localização 

física é obrigatório 
para registar 
produtos no 

estoque.

Esses dois 
últimos cadastros: 

de subgrupo de origem
de receita e de usuário 
SUS, são obrigatórios 

para realizar a 
dispensação.

Fique 
de olho!
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1. departamento

Para realizar os cadastros dos setores internos de um estabelecimento de 
saúde (Departamentos), passe o mouse no menu “Cadastro”; assim aparecerá 
uma lista de opções na qual você deverá clicar na funcionalidade “Departa-
mento”. 

– Informe o nome do departamento e clique em “salvar”. Observe a mensa-
gem: “Dados inseridos com sucesso!” (Figura 3). 

Para cadastrar mais um departamento, clique em “Consultar” e em seguida 
em “Novo”. 

Para visualizar os departamentos cadastrados anteriormente, basta clicar 
em “Consultar” e em seguida em “Pesquisar”. Para corrigir alguma informação 
do cadastro, clique no botão “Editar” e faça a correção, ou “Excluir” para ex-
cluir o registro.

figura 3. Tela para cadastro de departamento

5

Agora vamos 
conhecer o passo 
a passo de cada 
funcionalidade 

descrita 
anteriormente!
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2. estabelecimento de saúde

Para acessar o cadastro de estabelecimentos de saúde, no menu “Cadastro”, 
selecione a opção “Estabelecimento de Saúde”. 

2.1) Na tela de cadastro de estabelecimento, digite o nome do estabeleci-
mento que deseja cadastrar. No campo “Código Cnes”, digite o número do 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (Cnes), clique no botão de 
busca ( ) e selecione o estabelecimento que está cadastrando.

O nome do estabelecimento de saúde deve ser cadastrado de acordo com 
o seguinte modelo: nome + município + unidade federativa (uf). Exemplos: 
Almoxarifado Central de Brasília/DF, Farmácia da UBS Vila Maria Maceió/AL

2.2) Busque o profi ssional farmacêutico responsável pelo estabelecimento, 
clicando no botão de busca (Figura 4).

O primeiro estabelecimento 
de saúde do município ou estado 
será cadastrado no Hórus pela 
equipe de suporte do Hórus, no 
momento da liberação de senha 
de produção. Os demais 
estabelecimentos deverão ser 
cadastrados pelos operadores.

equipe de suporte do Hórus, no equipe de suporte do Hórus, no 
momento da liberação de senha momento da liberação de senha 

cadastrados pelos operadores.cadastrados pelos operadores.

A pesquisa apresenta apenas os profissio-
nais farmacêuticos cadastrados na funcio-

nalidade “Farmacêutico” do menu 
“Cadastro”. Portanto, para selecionar o 

farmacêutico responsável, realize o 
cadastro desse profissional 

anteriormente.

fique de
olho!

fique de
olho!
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figura 4. Tela de cadastro de estabelecimentos de saúde

Caso o estabelecimento de saúde não possua Cnes, procure a 
área responsável na Secretaria de Saúde para realizar o cadastro.
 
1-Se o estabelecimento for em edificação exclusiva : cadastrar como 
“Farmácia”, que possui o código “43” na lista de tipos de estabeleci-
mentos do Cnes. 
 
2-Se o estabelecimento for em uma unidade de saúde, a farmácia 
desse local não terá um Cnes próprio, pois a farmácia é classificada 
como serviço disponibilizado na unidade de saúde. Nesse caso, utilize 
o código Cnes da unidade de saúde.

Para mais informações sobre o cadastro de estabelecimentos de saúde 
no Cnes, acesse <http://cnes.datasus.gov.br>.

1-Se o estabelecimento for em edificação exclusiva : cadastrar como 
“Farmácia”, que possui o código “43” na lista de tipos de estabeleci-

fique de
olho!
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2.3) Preencha os campos “Cabeçalho 1, Cabeçalho 2, Cabeçalho 3, Imagem 
Logotipo e Descrição Logotipo com informações do estabelecimento que de-
seja que sejam apresentadas no cabeçalho dos relatórios, tais como nome do 
município ou estado, Secretaria de Saúde, endereço, entre outros (Figura 4).

O campo “Descrição Logotipo” pode ser 
utilizado para registrar o slogan do 

município/estado ou outra frase que deseja 
apresentar nos relatórios. Veja a seguir um 
exemplo de cabeçalho de relatório emitido 

pelo Hórus (Figura 5).

figura 5. Exemplo de cabeçalho de relatório emitido pelo Hórus

2.4) Selecione o tipo de atendimento (Figura 4):

Básico: utilizado para estabelecimentos que realizam a movimentação de 
produtos dos Componentes Básico e Estratégico da Assistência Farmacêutica.

Especializado: utilizado para estabelecimentos que realizam a movimenta-
ção de produtos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

Indígena: utilizado para estabelecimentos dos serviços de saúde indígena.

2.5) Selecione o tipo de estabelecimento (Figura 4):

Almoxarifado Central/CAF: estabelecimento que realiza distribuição de pro-
dutos para outros estabelecimentos. Também permite registrar dispensação.
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Almoxarifado Regional/Regional de Saúde: estabelecimento que recebe 
produtos de um almoxarifado central e realiza distribuição para outros esta-
belecimentos. Permite registrar dispensação.

Farmácia/Unidade de Saúde: estabelecimento que realiza a dispensação de 
medicamentos e insumos. Esse tipo de estabelecimento pode realizar a distri-
buição de produtos para estabelecimentos do mesmo tipo e com solicitação 
prévia.

2.6) Selecione a esfera (Figura 4):

Municipal: estabelecimentos de gestão municipal ou estabelecimentos de 
outras esferas administrativas que fazem parte do fl uxo de distribuição de 
produtos do almoxarifado municipal.

Estadual: estabelecimentos de gestão estadual ou estabelecimentos de ou-
tras esferas administrativas que fazem parte do fl uxo de distribuição de pro-
dutos do almoxarifado estadual.

Atenção! A seleção de esfera do tipo federal ainda não está ativa.

Se este campo for preenchido com o número 
Cnes de outra unidade federativa ou como uma 
esfera diferente da esfera de atuação do 
operador do Hórus, esse estabelecimento 
recém-cadastrado não será localizado na 
tela de consulta, portanto, é muito 
importante o preenchimento correto 
deste campo.

2.7) Mantenha o registro ativo e clique em “Salvar”. Aparecerá a mensagem 
“dados inseridos com sucesso” (Figura 6), indicando que o estabelecimento 
de saúde foi cadastrado.

 

fique de olho!
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figura 6. Mensagem de confi rmação de cadastro

Para cadastrar outro estabelecimento, clique no botão “Novo” e preencha 
os campos conforme orientações anteriores.

Para editar, inativar ou excluir um cadastro, na tela inicial, clique em “Con-
sultar”. O sistema direcionará para a tela de consulta (Figura 7). Digite o nome 
ou o Cnes do estabelecimento de saúde e clique em “Pesquisar”.

figura 7. Tela para pesquisar estabelecimentos já cadastrados

Para alterar os dados de um estabelecimento ou inativá-lo, clique em 
“Editar” (Figura 8).

Para excluir um estabelecimento, clique em “Excluir” e o sistema apresentará 
a mensagem “dados excluídos com sucesso”.

A exclusão de um estabelecimento só é possível se nenhum 
registro foi realizado nesse estabelecimento. Ao tentar 

excluir um estabelecimento com registros, o sistema 
apresentará a mensagem "O registro não pode ser 

excluído, pois está sendo utilizado”.  
fique de
olho!
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figura 8. Tela de estabelecimentos já cadastrados

Após alterar os dados necessários ou inativar o estabelecimento, clique em 
“Salvar”. O sistema apresentará a mensagem “dados atualizados com sucesso”, 
confi rmando a operação (Figura 9).

figura 9. Mensagem de confi rmação de alteração de dados do estabelecimento
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3. farmacêutico

Para cadastrar o profi ssional farmacêutico, no menu “Cadastro”, selecione a op-

ção “Farmacêutico”.

3.1) Digite o nome completo do profi ssional, o número do conselho de classe, 

a unidade federativa do conselho e clique em “Salvar” (Figura 10).

Para cadastrar outros profi ssionais farmacêuticos, clique em “Novo”.

Após cadastrar o profissional farmacêutico, é possível 
vinculá-lo ao estabelecimento pelo qual este profissional é 

responsável. Para vincular, acesse a funcionalidade “
Estabelecimento de saúde”, pesquise o estabelecimento que 

deseja realizar a vinculação e clique em “Editar”. Após 
selecionar o farmacêutico, clique em “Salvar”.

Estabelecimento de saúde”, pesquise o estabelecimento que Estabelecimento de saúde”, pesquise o estabelecimento que 

fique de
olho!

figura 10. Tela de cadastro de farmacêutico

4. Localização física

Todo estabelecimento que utiliza o Hórus deve cadastrar os locais onde os 
produtos são estocados. Para cadastrar o endereço do produto no estoque, 
acesse o menu “Cadastro” e clique na opção “Localização Física”. 



13

Hórus Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica
Manual 3 - Cadastros Básicos

4.1) No campo “Descrição da localização” , digite o nome da localização 
física a ser cadastrada.

4.2) Mantenha o registro ativo e clique em “Salvar”. Em seguida aparecerá a 
mensagem “Dados inseridos com sucesso” (Figura 11). 

Para cadastrar mais uma Localização Física, clique em “Consultar” e em se-
guida “Novo”. 

Para visualizar as localizações cadastradas, basta clicar em “Consultar” e, 
em seguida, em “Pesquisar”. 

Para corrigir alguma informação do cadastro, clique no botão “Editar”, ou 
em “Excluir” para excluir o registro.  

figura 11. Tela para cadastro de localização física

Lembre-se: a localização física é muito útil para 
grandes almoxarifados, os quais geralmente 
identificam as estantes, os pallets, os armários, 
entre outros, para facilitar a retirada dos 
produtos do estoque.

fique de
olho!
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5. Origem de receita

Para realizar o cadastro da “Origem de Receita”, selecione a opção “Origem 
Receita”. 

5.1) Digite o nome da origem da receita a ser cadastrada e selecione a op-
ção da origem da receita. 

5.2) Mantenha o registro ativo e clique em “Salvar”. Em seguida, aparecerá a 
mensagem “Dados inseridos com sucesso”, confi rmando a operação (Figura 
12). Para cadastrar mais uma origem de receita, clique em “Consultar” e, em 
seguida, em “Novo”. 

Para visualizar, excluir ou editar uma origem de receita já cadastrada, utilize 
o botão “Consultar” e “Pesquisar”.

É necessário cadastrar, no mínimo, uma origem da receita para realizar a 
dispensação.   

figura 12. Tela de cadastro da origem da receita

As origens de receita 
cadastradas aparecerão na tela 

da dispensação de todos os 
estabelecimentos da respectiva 

unidade federativa.
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6. subgrupo Origem receita

Para cadastrar o detalhamento da origem da receita, acesse o menu “Ca-
dastro” e clique na opção “Subgrupo Origem Receita”.

No campo “Descrição Origem Receita”, selecione a origem da receita para a 
qual deseja detalhar a procedência da prescrição. 

Em seguida, no campo “Descrição Subgrupo Origem Receita”, digite o nome 
do local de procedência da receita.

Mantenha o registro ativo, clique em “Salvar” (Figura 13). 

Ao clicar em “Pesquisar”, o sistema apresenta uma tabela com os subgrupos 
cadastrados e vinculados a cada origem de receita. 

Clique em “Novo” para cadastrar novo subgrupo de origem da receita.

figura 13. Tela de cadastro do subgrupo de origem da receita

7. usuário sus

Para cadastrar os usuários que obtêm medicamentos e insumos nos esta-
belecimentos de saúde que utilizam o Hórus, no menu “Cadastro”, selecione 
a opção “Usuário SUS”.

A primeira tela apresentada é a tela de consulta. Esta permite que o opera-
dor pesquise se o usuário já possui cadastro no Hórus antes de registrar um 
novo cadastro. É muito importante verifi car se o usuário já possui cadastro 
antes de realizar um registro, pois este cadastro é nacional, ou seja, o usuá-
rio pode ter sido cadastrado em outro estabelecimento do mesmo município, 
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em outro município ou, até mesmo, em outro estado que utilize o sistema. 
Os botões “Novo” e “CadSUS” serão utilizados para cadastrar novos usuários 
no sistema (Figura 14).

figura 14. Tela para consulta e cadastro de usuário

A pesquisa do usuário pode ser realizada por nome, CPF, nome da mãe, 
data de nascimento ou número do Cartão Nacional de Saúde (CNS). Preen-
cha um ou mais fi ltros e clique em “Pesquisar”. Utilize o nome completo do 
usuário e mais de um fi ltro para refi nar a pesquisa. Ao digitar dados pouco 
específi cos, o sistema apresentará mensagem informando que o resultado da 
pesquisa excede 50 registros e, portanto, solicitará que realize uma pesquisa 
mais específi ca (Figura 15).

figura 15. Tela de pesquisa de usuário
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Na tela a seguir, ao digitar o nome completo do usuário, é possível verifi car 
que o sistema consegue retornar poucos resultados para os dados informa-
dos nos fi ltros de pesquisa (Figura 16).

figura 16. Tela com pesquisa refi nada

Caso o usuário não tenha cadastro no Hórus, aparecerá uma mensagem 
“Nenhum registro encontrado”. Sendo assim, o operador deverá cadastrar este 
usuário no sistema. Há duas maneiras de cadastrar um usuário no Hórus:

Por meio do botão “Novo”

Se o usuário possuir o número do CNS no momento do cadastro, clique em 
“Novo”, digite o número do CNS e clique em “Inserir” (Figura 17).
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figura 17. Tela para informe do CNS

Caso o usuário já possua cadastro no Sistema de Cadastro Nacional de 
Usuários do Sistema Único de Saúde (CadSUS Web), o sistema apresentará a 
tela de cadastro de usuários do Hórus com os dados desse usuário registra-
dos no CadSUS Web e a mensagem “Dados inseridos com sucesso”, indicando 
que os dados do usuário também foram registrados no Hórus.

Campos disponíveis em “Informações Complementares”, “Responsável pelo 
Paciente”, “Programa de Saúde”, “Observação” e “Registro Ativo” poderão ser 
preenchidos e editados no Hórus. Portanto, caso necessário, preencha os 
campos desejados e clique em “Salvar”. O sistema apresentará a mensagem 
“Dados atualizados com sucesso”, indicando que ocorreu complementação 
ou alteração das informações editáveis (Figura 18).

O Hórus não permite a edição dos dados 
importados do CadSUS Web. Qualquer alte-

ração deverá ser realizada no CadSUS Web, 
que pode ser acessado na tela de cadastro de 

usuário, clicando no botão CadSUS.
fique de
olho!
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figura 18. Tela de cadastro do usuário

No campo “Observação”, você poderá inserir dados 
importantes sobre o usuário para que sejam 
apresentadas na tela de dispensação. 
Exemplos: alergias, restrições, entre outros.

fique de
olho!
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Caso os dados do usuário não estejam disponíveis no CadSUS Web, ao in-
serir o número do CNS, o Hórus informará que este número de CNS não foi 
encontrado no CadSUS (Figura 19). Nesse caso, acesse o CadSUS Web, por 
meio do botão “CadSUS”, e realize o cadastro do usuário, conforme apresen-
tado a seguir.

figura 19. Mensagem usuário não cadastrado no CadSUS

Caso o sistema apresente a mensagem “Os dados informados já constam na 
base de dados”, signifi ca que o usuário já está cadastrado no Hórus (Figura 20). 

figura 20. Mensagem de cadastro do usuário já existente
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Botão “Cadsus”

Se o usuário não possui CNS ou necessita de atualização dos dados regis-
trados no CadSUS Web, clique em “CadSUS”.

Ao clicar em “CadSUS”, o sistema direciona o operador para o CadSUS Web 
(Figura 21).

figura 21. Tela de redirecionamento ao CadSUS

Clique em “SIM” para acessar o CadSUS Web.

Para registrar um novo CNS ou atualizar os dados de um 
CNS existente, o profissional precisa ter a senha de acesso 
ao CadSUS Web. Essa senha é obtida na Secretaria 
Municipal ou Estadual de Saúde. Procure saber qual o 
setor responsável pelo CadSUS Web na Secretaria de 
Saúde e solicite o acesso.
Caso a senha de acesso ao CadSUS Web não permita 
cadastro de novos usuários, direcione o usuário para o 
serviço de seu município que realiza os cadastros de 
“Cartão Nacional de Saúde (CNS)”.

Municipal ou Estadual de Saúde. Procure saber qual o Municipal ou Estadual de Saúde. Procure saber qual o 
setor responsável pelo CadSUS Web na Secretaria de setor responsável pelo CadSUS Web na Secretaria de 

 CadSUS Web não permita  CadSUS Web não permita 
cadastro de novos usuários, direcione o usuário para o cadastro de novos usuários, direcione o usuário para o 

fique de
olho!
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Digite o código do estabelecimento de saúde ao qual o operador está vin-
culado, nome do usuário e senha de acesso e clique em “Acessar” (Figura 22). 
No ambiente de treinamento, você pode utilizar o Código do Estabelecimen-
to “CadDSUS”, usuário “CadSUS” e senha “senha”.

figura 22. Tela de acesso ao CadSUS Web

Na tela de consulta do CadSUS Web, procure o usuário desejado a partir 
dos fi ltros disponíveis. Ao pesquisar pelo campo “Nome”, é possível buscar o 
usuário clicando em “Procurar usuário idêntico”, pelo qual o sistema CadSUS 
Web realizará a pesquisa de acordo com a ordem de digitação. Também é 
possível buscar o usuário pela opção “Procurar usuário similar”, pelo qual o 
sistema realiza a busca a partir das palavras informadas no campo, não con-
siderando a ordem da digitação (Figura 23).

figura 23. Tela de consulta do CadSUS Web
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Caso o usuário já possua CNS registrado no CadSUS Web, o sistema apre-
sentará uma tabela com os dados desse usuário. Para registrá-lo no Hórus, 
clique em “Voltar para o Hórus” (Figura 24).

figura 24. Tela do CadSUS com resultado da pesquisa

Se o usuário não possui CNS registrado no CadSUS Web, o sistema apresen-
tará um alerta informando que o usuário não possui cadastro e perguntando 
se deseja cadastrá-lo (Figura 25). Para cadastrar um CNS para o usuário, clique 
em “Sim” (Figura 26).

figura 25. Mensagem de usuário sem cadastro
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figura 26. Tela para cadastro do usuário

Na tela de cadastro do usuário, preencha os campos e clique em “Gravar”. O 
sistema apresentará uma nova janela com o número do CNS registrado para 
o usuário cadastrado e para que o operador escolha o tipo de impressão que 
deseja fazer (Figura 27).

A impressão não é obrigatória. 
Para registrar o usuário no Hórus, 

clique em “Voltar para o Hórus”. 
fique de
olho!
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figura 27. Mensagem de confi rmação de cadastro e CNS

Ao voltar para o Hórus, se necessário, preencha os dados complementares 
e clique em “Salvar” para fi nalizar o cadastro do usuário no Hórus. A mensa-
gem “Dados inseridos com sucesso” signifi ca que os dados do usuário foram 
registrados também no Hórus.

Ao registrar um usuário no Hórus ou no 
CadSUS Web, solicite um documento de 
identificação para conferência e cadastro 
corretos dos dados do usuário.

fique de
olho!

No próximo Manual 
você conhecerá as 
entradas a serem 

realizadas no Hórus.
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