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Introdução
A solicitação de acesso ao sistema Registro de Eventos em Saúde Pública (RESP), assim
como em outros diversos sistemas web do Ministério da Saúde (MS) se dá através do
Sistema de Cadastro de Permissão de Acesso (SCPA).
O SCPA é um pré-requisito para acesso aos sistemas WEB do MS. No SCPA são
realizados dois passos: Cadastramento e Solicitação de Acesso.

Passos para Cadastramento
Acesse o sistema por meio do link:
http://aplicacao.saude.gov.br/datasus-scpaweb-usuario/
Esta é a tela inicial do SCPA:

PASSO 1 – NOVO USUÁRIO
O cadastramento é realizado pelo próprio usuário, acessando o link “Cadastro de novo
usuário”. Destacado pela seta vermelha na tela acima.
Uma nova tela irá se abrir
para preenchimento do e-mail
do usuário:

Ao informar o e-mail e clicar em “Avançar”, o sistema verifica a existência do e-mail do
usuário.
Caso não esteja cadastrado, o sistema abre um formulário de Cadastro de Usuário,
apresentado no passo 2.

PASSO 2 – CADASTRAMENTO DAS INFORMAÇÕES

Os campos marcados com asterisco (*) vermelho são obrigatórios.

Na ficha das informações complementares, algumas informações são relevantes para o
cadastramento:
• Número do Cartão Nacional de Saúde (CNS):
- A partir da Portaria Nº 763, de 20 de julho de 2011, para ter acesso aos Sistemas
de Saúde do Ministério da Saúde, os usuários deverão possuir um Número CNS.
Art. 1º O preenchimento do número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) do
usuário será obrigatório para o registro dos procedimentos ambulatoriais e
hospitalares nos sistemas de informação do Ministério da Saúde, conforme o
disposto no Anexo a esta Portaria.
• Nome do usuário:
- O usuário deve informar o nome completo sem abreviações;
• Senha:
- A senha deverá ter no mínimo 6 caracteres, sendo destes pelo menos uma letra. O
sistema diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Exemplo:
A senha “abcdef” é diferente de “ABCDEF”.
ATENÇÃO: A senha é pessoal e intransferível.
PASSO 3 - FINALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO
Caso o Número do Cartão Nacional de Saúde seja informado, o mesmo será verificado na
base de dados do CADWEB, juntamente com as informações do usuário para validação
das informações.
Ao final do cadastro, um e-mail é enviado para o usuário com as informações de cadastro.
O SCPA envia a seguinte mensagem:

ATENÇÃO: Neste momento, o cadastro no SCPA foi concluído. Para acessar o sistema
desejado será necessário realizar a solicitação de acesso ao mesmo através do SCPA.

Passos para Solicitação de Acesso ao RESP

PASSO 1: Após o cadastramento, retorne a tela inicial do SCPA e informe o E-mail e a
Senha, cadastrados nos passos anteriores, para ter acesso ao SCPA-USUARIO.

PASSO 2: Após o acesso ao SCPA-USUARIO, clicar em “Solicitar Acesso aos Sistemas”

PASSO 3: Uma nova tela se abrirá com os sistemas disponíveis:

Selecione o sistema desejado, no caso o RESP, e clicar em “Avançar”.

OBS: Como são muitos os sistemas disponíveis, o usuário pode realizar uma pesquisa de
filtro por nome ou sigla do sistema.

PASSO 4: Abrirá a tela com os perfis disponíveis para acesso ao RESP.

Selecione o perfil conforme responsabilidades especificas e esfera de governo a qual pertence,
distribuídas no quadro abaixo:
Quadro 1. Perfis de acesso ao sistema de Registro de Eventos em Saúde Pública (RESP)

PERFIL
LEST – Leitor Estadual

LFED – Leitor Federal

LMUN – Leitor Municipal

EST – Usuário Estadual

FED – Usuário Federal

MUN – Usuário Municipal

PERMISSÕES
Permite ao usuário estadual ter acesso ao sistema e apenas visualizar
aos casos referentes ao próprio estado.
Permite ao usuário federal ter acesso ao sistema e apenas visualizar
aos casos de todas as unidades federadas.
Permite ao usuário municipal ter acesso ao sistema e apenas
visualizar aos casos referentes ao próprio município.
Permite ao usuário estadual ter acesso ao sistema, visualizar e editar
os casos referentes ao próprio estado.
Permite ao usuário federal ter acesso ao sistema, visualizar e editar os
casos de todas as unidades federadas.
Permite ao usuário municipal ter acesso ao sistema, visualizar e editar
os casos referentes ao próprio município.

O perfil de acesso escolhido será aprovado posteriormente pelo gestor Estadual para os perfis
Usuário e leitor estadual e municipal, e pelo gestor federal para usuários e leitor federal.
Dessa forma, descreva uma justificativa para a solicitação no campo correspondente.

Clicar em “Avançar/Finalizar”.
PASSO 5 - Finalização: Informar UF e Município ao qual representa e clicar em “Finalizar”.

Após finalização da solicitação, aparecerá a seguinte mensagem:

Acesso ao RESP
Após permissão concedida pelo Gestor, o usuário pode acessar o sistema RESP utilizando o
mesmo nome de usuário e senha cadastros anteriormente no SCPA.

PASSO 1: Acessar o sistema RESP por meio do link:
http://www.resp.saude.gov.br/microcefalia#/painel
Clicar em “login”, sinalizado pela seta vermelha na tela abaixo:

PASSO 2: Informe o Usuário e a Senha.

PASSO 3: A partir desse momento o usuário terá acesso as fichas do RESP de acordo com o
perfil cadastrado e autorizado pelo gestor.

SUPORTE AO SISTEMA RESP
Caso deseje atendimento referente ao RESP, favor entrar em contato com a Central de
Atendimento

pelo

telefone

suporte.sistemas@saude.gov.br.

136

(opção

8)

ou

através

do

e-mail:

