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Ferramenta utilizada pelo Ministério da Saúde 

para concessão de acesso aos usuários aos 

demais sistemas de informação do MS.

Endereço: https://acesso.saude.gov.br/

https://acesso.saude.gov.br/


SCPA

Fluxo para a liberação de acesso ao DGMP 

pelo SCPA: 

- Usuário municipal acessa o SCPA Usuário 

e solicita o perfil desejado (gestor, técnico 

ou conselho) vinculado ao seu município;

- Usuário estadual verifica o pedido do 

usuário no SCPA Sistema e autoriza a 

participação, liberando o acesso ao DGMP.
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Após o ataque cibernético ocorrido no mês de 

junho, o sistema sofreu algumas alterações que 

impactaram em algumas mudanças recentes 

para os usuários:

 Exclusão do botão “alterar”, que retirou dos perfis

de Analista a possiblidade de alterar e ativar

endereços de e-mail dos usuários;



 Bloqueio automático das contas que ficarem mais de 60 dias sem acesso ao SCPA e nos

casos em que os usuários errarem as senhas mais de 5 vezes. Nesses casos, deve ser

encaminhado um e-mail com a solicitação à CGFIP (cgfip@saude.gov.br), que repassará a

mensagem para que o DATASUS possa realizar o desbloqueio do cadastro.
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 A rotina criada pela fábrica de software para bloqueio automático dos cadastros no SCPA também alterou a

participação de vários perfis no DGMP de “sim” para “não”. Dessa forma, além de solicitar o desbloqueio ao

DATASUS, posteriormente, deverá ser observado se a participação do usuário está definida como “não”. Caso

isso aconteça, o Analista Estadual/Regional deverá novamente alterar a participação para “sim”, para que o

acesso do usuário seja prontamente restabelecido. A solução que permitirá ao próprio usuário efetuar o

desbloqueio do seu perfil por meio da confirmação de dados pessoais está em desenvolvimento.
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 Para logar no sistema, além de entrar no endereço

https://acesso.saude.gov.br/login e informar as

suas credenciais (CPF/E-mail e senha), é preciso

resolver o desafio alfanumérico apresentado,

distinguindo letras maiúsculas e minúsculas e

clicando na seta , e somente depois dessa

sequência clicar no botão “entrar”

 O usuário também tem a opção de logar no

sistema utilizando as suas credenciais do serviço

gov.br. Ressalte que, nesse caso, a chave de acesso

é somente o CPF, e que a senha cadastrada no

gov.br é exclusiva daquele serviço, podendo ser

diferente da senha utilizada pelo usuário no SCPA.

https://acesso.saude.gov.br/login
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 O erro “Essas credenciais não correspondem

com os nossos registros”, pode estar

relacionado a um problema na digitação das

informações de login do usuário, ou seja,

endereço de e-mail/senha não correspondem

aos dados registrados no momento da criação

do cadastro do usuário no SCPA.

 Na maior parte dos casos, a situação poderá

ser resolvida com a redefinição da senha do

usuário utilizando a funcionalidade “Esqueceu

a senha” disponível na página de entrada do

SCPA.
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 Caso o endereço indicado esteja ativo no sistema, a

tela do SCPA retornará a mensagem “Acesse seu e-

mail para finalizar a alteração da senha”. Em

seguida, o usuário deverá acessar a sua caixa de e-

mail para seguir os passos indicados a fim de

redefinir a sua senha.

 Por outro lado, caso o sistema retorne a mensagem

“Usuário não encontrado com este E-mail”, significa

que o endereço de e-mail está inativo, e por essa

razão será necessário enviar um e-mail à CGFIP, que

encaminhará a demanda ao DATASUS a fim de

regularizar a situação cadastral.
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 Para alterar o endereço de e-mail no sistema,

atualmente, a única opção é realizar o acesso pela

conta gov.br. O DATASUS não realiza mais as trocas

de e-mail dos usuários, portanto, deverá ser

realizado o procedimento indicado no arquivo

encaminhado por e-mail que contém o passo a passo

da sequência das ações.

 O procedimento deve ser feito no atalho disponível

na página do SCPA, e não na página do gov.br.

 O usuário irá utilizar a opção “Entrar com gov.br”

disponível na página do SCPA (1) e, ao ser

redirecionado para a página do gov.br, deverá inserir

suas credenciais (2) para avançar.
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 Após concluir o login pelo gov.br, o usuário será redirecionado para a página do SCPA. Para alterar o e-mail, o

usuário deverá clicar na opção “Usuário”, e em seguida na opção “Dados do usuário” (3).

 Em seguida, o SCPA carregará uma tela com os dados que poderão ser atualizados conforme desejado,

bastando clicar em “Salvar” no final (4).
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