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Brasília, 08 de junho de 2018.

  
AO CONSELHO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS
ÀS SECRETARIAS ESTADUAIS DE SAÚDE: DO DISTRITO FEDERAL, DE ALAGOAS, DO MATO
GROSSO, DO RIO GRANDE DO SUL, DO PIAUÍ, DO MARANHÃO, DO CEARÁ, DO PARÁ, DO
AMAPÁ, DO ACRE, DE RONDÔNIA, DO RIO GRANDE DO NORTE, DO TOCANTINS, DA PARAÍBA E
DE PERNAMBUCO
 

 

Assunto: Performance do Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica –
Hórus.

 
  

Prezado(a) Sr(a).,
  
1. CONTEXTUALIZAÇÃO
1.1. O Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica – Hórus é uma ferramenta
desenvolvida, hospedada e mantida pelo Ministério da Saúde sendo ofertado por este às Secretarias
Municipais de Saúde (SMS) e Secretarias Estaduais de Saúde (SES) desde 2009. Internamente ao Ministério
da Saúde, cabe ao Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF/SCTIE/MS) a
responsabilidade técnica pela gestão negocial deste sistema e o suporte aos usuários. Complementarmente,
cabe ao Departamento de Informática do SUS – DATASUS (DATASUS/SE/MS) a gestão técnica do
sistema, atuando com coordenações especificas voltadas para o desenvolvimento contínuo, manutenção do
banco de dados e, por fim, de infraestrutura;
1.2. Nos últimos meses o Hórus vem apresentando problemas crônicos de instabilidade e
inoperância, que vem comprometendo a utilização do mesmo em todos os seus módulos, a saber: Básico,
Estratégico, Especializado e Indígena. Esses problemas estão sendo evidenciados quase que diariamente. As
evidências de lentidão/instabilidade são observadas pelo Ministério da Saúde por meio de painel que mensura
o tempo de resposta do sistema e dos inúmeros relatos recebidos das SMS e SES que utilizam o sistema;
1.3. Assim como ocorreu em outros períodos de instabilidade e inoperância do Hórus, o
DAF/SCTIE/MS sempre tratou esse tema como prioridade total para solução junto ao DATASUS. A título
de histórico, cita-se como exemplo a realização de oficinas presenciais em Brasília/DF com a participação dos
técnicos de Tecnologia da Informação (TI) das SES que utilizam o Hórus-Especializado e de técnicos do
DATASUS para tratar dos gargalos existentes no DATASUS e nas SES que impediam o perfeito
funcionamento do sistema;
1.4. Além das ações pontuais nos momentos de crise, em setembro de 2017 o DAF/SCTIE/MS
encaminhou um relatório técnico ao DATASUS, mediante o processo SEI n.º 25000.439851/2017-26,
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conforme Anexo I (4255426), prevendo o impacto em termos de infraestrutura que o Hórus poderia sofrer
por conta da instituição da Base Nacional de Dados, Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica no SUS
(BNDASAF). Devido às regulamentações dessa Base, o DAF/SCTIE/MS previu a duplicação do quantitativo
de SMS que irão utilizar o Hórus. Como resposta, este Departamento recebeu parecer positivo do
DATASUS quanto a capacidade dos servidores da aplicação em suportar o novo número de usuários e
requisições previstos.
2. MANIFESTAÇÃO
2.1. Tratando mais especificamente do atual cenário de instabilidade, citamos abaixo da forma mais
transparente possível, assim como prevê o relacionamento tripartite entre o Ministério da Saúde, Estados e
Municípios, todas as intervenções realizadas para tentar solucionar os problemas, os resultados e as ações
futuras que serão realizadas. Nesse sentido, solicitou-se a realização der uma avaliação mais extensa da
situação do sistema, sendo esta exposta por meio de Nota Técnica do DATASUS, Anexo II (4255570).
2.1.1. Verificações no banco de dados do sistema:
2.1.1.1. A Divisão de Análise e Administração Estratégica de Dados
(DAAED/CGIE/DATASUS/SE/MS) avaliou o comportamento do Hórus em relação ao banco de dados e
verificou que o desempenho se manteve similar ao esperado para esta aplicação;
2.1.1.2. O resultado das análises feitas pela DAAED apontou a necessidade de analisar a camada de
aplicação, contemplando a verificação de processos maiores consumidores de CPU e memória. Além disso,
sugeriu melhorias para algumas instruções SQL (Structured Query Language), nas quais percebeu-se
bloqueio de tabelas e lentidão de execução. Essas sugestões foram encaminhadas para os desenvolvedores da
fábrica de software, cujas ações são relatadas abaixo.
2.1.2. Alterações no código do sistema:
2.1.3. Por meio da solução Application Performance Management (APM) e pela avaliação
realizada pela DAAED foram verificadas as requisições do Hórus que mais degradavam a performance do
sistema. Nas avaliações realizadas pelo DATASUS foram identificados cinco pontos do código do sistema
que necessitavam de intervenção, conforme abaixo:
2.1.3.1. Funcionalidade: Dispensação (módulos: Todos).

a) Problema: Foi verificado que a validação de mais de um usuário utilizando um mesmo
lote durante as dispensações estava consumindo muito recurso da aplicação.
b) Correção disponibilizada: 21/02/2018 (Básico, Estratégico e Indígena) e 27/02/2018
(Especializado). Código da funcionalidade de dispensação foi otimizado.

2.1.3.2. Funcionalidade: Movimentações (módulo: Todos).
a) Problema: Foi verificado que a metodologia de controle do saldo de estoque do lote nas
movimentações estava consumindo muito recurso da aplicação.
b) Correção disponibilizada: 27/02/2018. Código das funcionalidades de movimentações
foi otimizado.

2.1.3.3. Funcionalidade: Gerar Arquivo APAC (módulo: Especializado).
a) Problema: A geração do arquivo APAC realiza a consulta e extração de dados de
muitas tabelas do sistema e isso estava consumindo muito recurso da aplicação.
b) Solução disponibilizada: 26/03/2018. O DATASUS alocou mais um servidor para o
Hórus, sendo este específico para realizar rotinas, incluindo a geração do arquivo APAC.
Adicionalmente, algumas outras rotinas do sistema foram alocadas nesse novo servidor a fim
de desafogar os servidores da aplicação.

2.1.3.4. Funcionalidade: Relatórios (módulo: Todos).
a) Problema: Atualmente os relatórios do Hórus utilizam o servidor de aplicação para
geração, consumindo muito recurso da aplicação. Foi identificado que a geração desses
relatórios ocorre em maior frequência durante o período da manhã, justamente o período de
maior lentidão do sistema.
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b) Solução disponibilizada: 25/04/2018. A geração de muitos dos relatórios do Hórus foi
limitada para ocorrer a partir das 13 horas (horário de Brasília). Adicionalmente, para alguns
relatórios os filtros de pesquisa de data foram modificados para que os usuários realizassem
pesquisas em intervalos menores.

2.1.3.5. Funcionalidade: Dispensação (módulo: Especializado).
a) Problema: Ao realizar uma dispensação, o sistema precisa validar inúmeras regras de
negócio e, consequentemente, realizar inúmeras requisições ao banco de dados para validar
a realização da dispensação, onerando muito a aplicação.
b) Solução disponibilizada: Solução ainda não disponibilizada pois está sendo
homologada.

2.1.4. Infraestrutura de servidores:
2.1.4.1. Verificou-se que é necessário ajustar o código fonte do sistema para permitir o uso de versão
Java posterior à 6, tendo em vista as limitações de memória que essa versão impõe aos servidores de
aplicação.
3. CONCLUSÃO
3.1. As ações no código do sistema relatadas acima produziram uma melhora na performance do
Hórus, porém esta ainda não está satisfatória. Ademais, por ser uma aplicação construída há quase 10 anos, e
tendo em vista a tendência de crescimento observada de 2012 a 2017, faz-se necessário promover ajustes
arquiteturais tanto no código fonte da aplicação quanto na sua infraestrutura de provimento;
3.2. De maneira sintética, a defasagem tecnológica do código fonte do sistema impede que esforços
por parte do DAF/SCTIE/MS e DATASUS na infraestrutura do Hórus repliquem em melhora imediata da
performance do sistema;
3.3. Dessa forma, o Ministério da Saúde trabalhará nos próximos meses com prioridade na
atualização da linguagem de programação utilizada no desenvolvimento do Hórus. Assim que finalizada, as
atualizações em termos de infraestrutura poderão ser realizadas;
3.4. Após finalizada a fase de transição entre as fábricas de software pelo DATASUS, o Ministério
da Saúde terá condições de estabelecer uma agenda com cronograma para implementação das alterações;
3.5. Durante o período em que o DATASUS irá trabalhar na atualização do Hórus, existe a
possibilidade do sistema voltar a apresentar momentos de lentidão e inoperância. Diante disso, pedimos a
compreensão dos gestores locais e usuários do sistema diante desse cenário;
3.6. É de extrema importância que as SES e SMS continuem reportando ao DAF/SCTIE/MS os
relatos de baixa performance, ao mesmo tempo em que este Departamento manterá o monitoramento ativo do
sistema reportando os problemas ao DATASUS.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
4.1. Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para prestar esclarecimentos adicionais
e/ou sanar quaisquer dúvidas advindas por meio do endereço eletrônico: monitoramento.daf@saude.gov.br,
e/ou telefone: (61) 3315-3876.
  

  
Atenciosamente,
 

HEBER DOBIS BERNARDE
Coordenador-Geral de Monitoramento das Políticas Nacionais da Assistência Farmacêutica e de

Medicamentos
CGMPAF/DAF/SCTIE/MS

SIAPE-2354038
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De acordo,
 
 
 

CLEONICE LISBETE SILVA GAMA
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

DAF/SCTIE/MS
SIAPE-2384157

Documento assinado eletronicamente por Heber Dobis Bernarde,
Coordenador(a)-Geral de Monit. das Polít. Nac. de Assistência
Farmacêutica e de Medicamentos, em 12/06/2018, às 10:51, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de
Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Cleonice Lisbete Silva Gama,
Diretor(a) do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos
Estratégicos, em 12/06/2018, às 12:43, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 4216347 e o código CRC 1CC130CB.

Referência: Processo nº 25000.101275/2018-28 SEI nº 4216347
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