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Definições iniciais 

1 – A responsabilidade do armazenamento e distribuição dos medicamentos para Tuberculose 
Multirresistente adquiridos pelo Ministério da Saúde (Departamento de Assistência 
Farmacêutica – DAF) às Unidades de Saúde cadastradas no SITETB está com o Centro de 
Referência Professor Hélio Fraga (CRPHF); 

2 – O prazo de entrega dos medicamentos solicitados pelas Unidades de Saúde ao CRPHF é de 
15 dias, contados a partir da emissão do pedido através do SITETB. Caso o CRPHF, após 
avaliação do pedido, verifique qualquer pendência relativa ao mesmo, o prazo de entrega será 
contado a partir da resolução da pendência pela Unidade de Saúde. Portanto, após realizar seu 
pedido, verifique se foi gerada alguma pendência ou se seu pedido já foi autorizado. Realize 
seu pedido com pelo menos 15 dias de antecedência. 

3 – Somente casos notificados e validados no sistema serão considerados para o cálculo da 
estimativa de consumo, portanto, mantenha o banco de dados de sua Unidade sempre 
atualizado. 

4 – O cálculo da estimativa de consumo gerado pelo sistema refere-se a 90 dias de tratamento. 
O envio realizado pelo CRPHF é trimestral. O sistema leva em consideração o estoque atual de 
sua Unidade para calcular seu próximo pedido. Mantenha o registro de dispensações sempre 
atualizado. 

5 – Caso haja falta de algum medicamento solicitado na farmácia do CRPHF, você será avisado 
através do SITETB e a reposição ocorrerá assim que o estoque for reabastecido. 

6 – O gerenciamento de medicamentos através do SITETB deve ser realizado, 
preferencialmente, pelo farmacêutico de sua Unidade. 

 

Tela Inicial 

O módulo de medicamentos do SITETB possui três funcionalidades básicas: pedido, 
transferência e dispensação de medicamentos. Além disso, o usuário poderá realizar consultas 
a relatórios gerenciais como movimentos de medicamentos e evolução de estoque. A tela 
inicial do módulo de medicamentos exibe o estoque atual da Unidade de Saúde. Para visualizar 
também os lotes existentes de cada medicamento, o usuário deverá clicar da figura no lado 
esquerdo de cada medicamento (atalho indicado pela seta). 

 

Como realizar a gestão de medicamentos no SITETB? 
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Como realizar um pedido de medicamentos no SITETB? 

1- Clicar em “Novo pedido de medicamentos” (atalho no canto superior esquerdo). 

 

 

2- Neste momento, o sistema exibirá a tela “Seleção dos Medicamentos” com a 
estimativa das quantidades a serem solicitadas pela Unidade. A estimativa refere-se ao 
cálculo previamente realizado pelo sistema, de acordo com os esquemas de 
tratamento de cada paciente em tratamento na Unidade, para 90 dias de consumo.  
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3- Caso seja necessário adicionar outro(s) medicamento(s), clicar em “Adicionar 
medicamento...”, selecionar o(s) medicamento(s) desejado(s) e clicar em “Ok”. Neste 
caso o usuário deverá justificar a solicitação destes medicamentos no campo 
“Observações”. 
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4- Digitar a quantidade a ser solicitada na última coluna (quadro) e em seguida clicar 
em “Próximo”. 
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5- Na tela “Endereço de envio”, digitar as informações solicitadas e clicar em  
“Próximo”. 

 

 

6- Na tela “Confirmar envio”, conferir as informações exibidas e clicar em “Enviar 
pedido”. 
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7- Neste momento o pedido passará ao status “Aguardando autorização”. O usuário 
poderá excluir ou cancelar o pedido clicando em: “Excluir Pedido” ou “Cancelar 
Pedido” (atalho no canto superior esquerdo). 

 

8- Para visualizar os casos utilizados no cálculo da quantidade estimada para aquisição, 
clicar em “Casos do pedido”. 
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Como acompanhar o andamento de um pedido de medicamento no SITETB? 

 
Definições de status dos pedidos: 

• Aguardando autorização – o pedido foi enviado pela unidade e está sendo avaliado 
pelo gestor do nível central. 

• Aguardando envio – o pedido foi avaliado e autorizado pelo gestor do nível central, 
e está sendo preparado para envio por parte da Farmácia. 

• Enviado – o pedido foi preparado e enviado. 

• Recebido pelo solicitante – o pedido foi recebido pelo solicitante. 

 

1- Clicar em “Exibir pedidos em aberto”. 

 

 

2- Clicar em “Ver detalhes”. 

 



SITETB – Sistema de Informação de Tratamentos Especiais da Tuberculose         
Manual do Usuário 

8 
 

3- Clicar em “Exibir pedidos em aberto”. 

 

 

 

O que fazer quando os medicamentos chegarem à Unidade de Saúde? 

 

1 - Ao receber os medicamentos, o usuário deverá conferir os lotes recebidos com os 
lotes, validades e quantidades informados no sistema. Após a conferência física, o 
usuário deverá acessar o sistema, selecionar o atalho “Exibir pedidos em aberto” e 
clicar em “Ver detalhes” (conforme orientado anteriormente). Em seguida o usuário 
deverá clicar em “Notificar recebimento”, digitar a data, observações (se necessário), 
a(s) quantidade(s) recebida(s) e depois em “Ok”. 

ATENÇÃO: O usuário deverá, obrigatoriamente, informar o recebimento dos 
medicamentos no sistema, caso contrário o estoque da Unidade permanecerá 
inalterado, gerando divergências entre o estoque físico e o estoque registrado no 
sistema. 
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Após a notificação do recebimento, os medicamentos recebidos serão inseridos no 
estoque atual da Unidade e em seguida o usuário poderá realizar as dispensações de 
medicamentos. 

2 - Para consultar o histórico de pedidos, o usuário deverá clicar em “Histórico de 
pedidos” (atalho no canto esquerdo).  

 

 

3 - A tela exibirá um filtro para seleção do mês e ano e a situação do pedido (se 
desejado). 

 

 



SITETB – Sistema de Informação de Tratamentos Especiais da Tuberculose         
Manual do Usuário 

10 
 

Como realizar uma transferência de medicamentos no SITETB? 

1- Clicar em “Nova transferência de medicamentos”. 

 

2- O sistema exibirá a tela para seleção da unidade de destino. Preencher as 
informações solicitadas e em seguida clicar em “Selecionar medicamentos”. Clicar em 
“Nova transferência de medicamentos”.  

 

3 – O sistema exibirá a tela para seleção dos medicamentos a serem transferidos. 
Selecionar os medicamentos desejados e em seguida clicar em “Ok”. 
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4 – O sistema exibirá a tela para seleção dos lotes a serem transferidos. Clique em 
“Selecionar lotes”.  
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5 – O sistema exibirá os lotes disponíveis para transferência. Selecionar o(s) lote(s), 
especificar a quantidade a ser transferida e em seguida clicar em “Ok”.  

   

6 – O sistema exibirá a tela final de transferência. O usuário deverá conferir as 
informações exibidas e em seguida clicar em “Ok”.  
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Como acompanhar o andamento de uma transferência de medicamentos no SITETB? 

1- Clicar em “Transferências em aberto”. 

 

 

2- Clicar em “Ver detalhes” para visualizar a transferência desejada. 
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3- O usuário poderá consultar a situação, notificar recebimento ou cancelar a 
transferência.  
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O que fazer quando os medicamentos transferidos chegarem Unidade de Saúde? 

1 - Ao receber os medicamentos, o usuário deverá conferir os lotes recebidos com os 
lotes, validades e quantidades informados no sistema. Após a conferência física, o 
usuário deverá acessar o sistema, selecionar o atalho “Transferências em aberto” e 
clicar em “Ver detalhes” (conforme orientado anteriormente). Em seguida o usuário 
deverá clicar em “Notificar recebimento”, digitar a data, observações (se necessário), 
a(s) quantidade(s) recebida(s) e depois em “Ok”. 

 

 

 

ATENÇÃO: O usuário deverá, obrigatoriamente, informar o recebimento dos 
medicamentos no sistema, caso contrário o estoque da Unidade permanecerá 
inalterado, gerando divergências entre o estoque físico e o estoque registrado no 
sistema. 

Após a notificação do recebimento, os medicamentos recebidos serão inseridos no 
estoque atual da Unidade e em seguida o usuário poderá realizar as dispensações de 
medicamentos. 
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2- Para consultar o histórico de transferências, o usuário deverá clicar em “Histórico 
de transferências” (atalho no canto esquerdo).  

 

 

3 - A tela exibirá um filtro para seleção do mês e ano e a situação da transferência (se 
desejado). 

 


