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Introdução
Este documento é destinado aos profissionais da esfera federal e estadual com perfil de
“Gestor” no Sistema de Cadastro de Permissão de Acesso (SCPA) e tem por objetivo explicar
o procedimento necessário para autorização das solicitações de acesso ao sistema Registro de
Eventos de Saúde Pública (RESP) pelos usuários das esferas federais, municipais e estaduais.
A autorização de acesso se dá através do SCPA-Sistema. Segue abaixo o passo a passo:

Passo 1 - Acessar o SCPA
Acesse o SCPA por meio do link: http://aplicacao.saude.gov.br/datasus-scpaweb-sistema/
Informe o e-mail e a senha (mesmas utilizadas no Cadastro do Usuário no SCPAUSUARIO).

E clique em “ENTRAR”

Passo 2 - Menu – Sistemas
Conforme indicação na tela abaixo, clique no item do menu sistemas.

Serão listados os sistemas os quais o usuário já esteja autorizado, neste caso o RESP.

Passo 3 – Visualização das solicitações de Acesso
Para visualizar as solicitações de acesso ao RESP é necessário clicar no ícone
sinalização na tela acima. Posteriormente surge a seguinte tela:

, conforme

É possível identificar o nome dos solicitantes, seguido da Participação, que corresponde a
situação da solicitação no momento:
•

Participação Sim: solicitação já liberada, o solicitante já tem acesso ao sistema.

•

Participação Pendente: Solicitação ainda pendente.

•

Participação Não: Solicitação não autorizada

•

Participação rejeitada: Autorização rejeitada após a alteração para um novo perfil

OBS: No formulário onde se lê o título “Pesquisa” é possível restringir os itens na listagem.
Basta preencher o(s) campo(s) desejado(s) e clicar no botão “Pesquisar”.

Passo 4 – Autorização
Permite autorizar usuários que constem na listagem de solicitações de acesso.
Para definir a participação, marque um ou mais usuários na lista, no flag anterior ao nome.
Em “Ação” escolha a participação que deseja:
Sim – Autorizar;
Não – Não autorizar;
Pendente – Solicitação de acesso permanece pendente;
Rejeitado – Autorização rejeitada.

Informe uma justificativa autorizando ou não o acesso do usuário ao sistema e clique em
“Trocar Participação”:

Em seguida é exibido uma mensagem de confirmação, conforme demonstrado abaixo:

Passo 5 – Configuração do Perfil de Acesso ao Sistema RESP
Após mensagem de confirmação da troca de participação, o sistema retornará a página com os
usuários do sistema, como consta na tela abaixo.

Clicar em “Configuração de Acesso” para Vinculação de Novo Usuário, no ícone sinalizado
em vermelho.

Uma nova tela surgirá:

Preencha o nome do novo usuário e clique no botão “Pesquisar”.

Selecione o nome do novo usuário que aparecerá no campo “Usuários Disponíveis”. Em
seguida

clique

no

ícone enviá-lo para o campo “Usuários Selecionados”.

Obs: Caso deseje enviar ao mesmo tempo todos os nomes presentes no campo “Usuários
Disponíveis” clique no ícone

Após finalizar a seleção dos nomes que irá configurar o perfil de acesso, clicar em
“Próximo”. Surge a tela:

Selecione o Perfil desejado para o novo usuário e informe uma justificativa.
Clicar em “Avançar/Finalizar”.
Será visualizada a seguinte tela:

Informe o “Detalhamento da Esfera” e selecione “Finalizar”.
O sistema exibe mensagem confirmando o Vínculo do Usuário:

SUPORTE AO SISTEMA RESP
Caso deseje atendimento referente ao RESP, favor entrar em contato com a Central de
Atendimento pelo telefone 136 (opção 8) ou através do e-mail: suporte.sistemas@saude.gov.br.

