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Transação de Ativação do Estabelecimento 
Duração aproximada: 5 minutos 

 

Veja como realizar a transação de ativação do estabelecimento através do 
Portal da Drogaria 

Este material faz parte do “Estudo Modular Assistido” destinado exclusivamente à capacitação 
dos usuários do Portal da Drogaria. Conheça os outros módulos no menu de apoio Ajuda.  

Recomendamos a leitura prévia de: 
• Inscrição no Portal da Drogaria 
• Manual de Instalação  
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Agora veremos como deve ser realizada a 
Transação de Ativação do Estabelecimento. 

 
Transação, que será  realizada como um teste, 
para garantir que todas as etapas anteriores 

foram efetuadas com sucesso. 
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Acesse o Portal da Drogaria, informe o CNPJ, Usuário, Senha de acesso e clique em 
“Entrar”. 



4 Clique em Apoio ao Consumidor para iniciar o atendimento. 
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Os produtos utilizados, para realização da transação de ativação , são apresentados apenas 
aos CNPJs com cadastro concluído. Realize a busca de um dos produtos abaixo: 
• Diclofenaco Potássico / EAN 7896422504492 
• Dipirona Sódica / EAN 7896004715841 
• Paracetamol / EAN 7891317424244 
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Após busca, serão apresentados todos os produtos com a descrição pesquisada. 
Clique em “Selecionar”. 



7 Digite 63957300000000013 no campo “Número do cartão” e clique em “Avançar”. 



8 
Selecione a quantidade desejada clicando no “+”. 
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Clique em “Finalizar”, para concluir a pré-autorização. 
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Anote o NSU e confirme no seu sistema de Automação Comercial, para que sejam 
impressos o Cupom Fiscal e o Comprovante de Transação do Programa de Apoio ao 
Tratamento. 
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Em até 48 horas, após a realização da transação,  

será gerado o Protocolo (numeração). 
 

Acesse o Portal da Drogaria. Clique no menu 
Cadastro, em seguida no submenu Gerenciar 
filiais e verifique nos Próximos Passos o seu 

número de Protocolo.  
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Obrigada por participar comigo 
deste estudo. 

Lhe convido para um novo 
encontro. Escolha outros 
treinamentos na opção  

Ajuda do Menu Principal. 
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