DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS
SISTEMA DE SUPORTE À DECISÃO
MANUAL DO SISTEMA DE CADASTRO E PERMISÃO DE ACESSO (SCPA)

A solicitação de senha para o BI é composta de duas etapas, conforme descrito abaixo:

1. Cadastro de novos usuários;

2. Solicitação de Acesso ao SSDDAF (Sistemas de Suporte à Decisão Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos).

1. Cadastro de novos usuários

Acesse o endereço http://aplicacao.saude.gov.br/datasus-scpaweb-usuario/
Clique em “Cadastro de novo usuário”, destacado na tela abaixo:

Informe um e-mail para cadastro no SCPA e, em seguida, clique em “Avançar”.

O sistema irá verificar se o usuário já possui cadastro. Caso não esteja cadastrado, o
sistema abrirá o seguinte formulário de Cadastro de Usuário.
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Preencha os campos apresentados na tela de Cadastro de Usuário, de acordo
com as orientações a seguir e clique em “Cadastrar”.
 Os campos marcados com * (vermelho) são obrigatórios;
 O usuário deve informar o nome completo sem abreviações;
 A senha deverá ter pelo menos 6 caracteres, tendo pelo menos uma letra;
 O sistema diferencia letras maiúsculas e minúsculas: Ex: A senha “abcdef” é
diferente de “ABCDEF”.

Ao final do cadastro, um e-mail será enviado para o usuário com as informações
de cadastro:

Neste momento, o cadastro no SCPA foi concluído. Para acessar o SSDDAF
será necessário realizar a solicitação de acesso pelo SCPA.

2. Solicitação de acesso ao SSDDAF

Após o cadastramento, informe o e-mail e a senha para ter acesso ao SCPAUSUARIO e então, solicitar acesso ao SSDDAF:
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No menu principal, clique em “Solicitar acesso aos sistemas”. Esta opção
permite ao usuário selecionar o sistema ao qual deseja solicitar acesso.

Na lista apresentada, selecione a opção “SSDDAF - Sistemas de Suporte à
Decisão – Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos”.
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Selecione o perfil, de acordo com a esfera de atuação e função do usuário.
Preencha o campo “Justificativa” e clique na opção “Avançar/ Finalizar”.

Na tela abaixo, preencha o detalhamento do acesso de acordo com o perfil
selecionado.
As orientações para preenchimento do campo “Detalhamento da Esfera” e o
responsável pela autorização estão disponíveis em “Descrição dos perfis”.

Descrição dos perfis:

Perfil

Federal

Programa

de

Saúde:

disponibiliza

relatórios

com

dados

de

movimentações de medicamentos de acordo com o Programa de Saúde selecionado.
“Detalhamento da Esfera”: selecione a opção HÓRUS e em seguida o programa de
saúde correspondente.
Responsável pela autorização: Federal Gestor.
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Perfil Estadual Usuário: disponibiliza relatórios com dados de movimentações de
medicamentos no Estado vinculado.
“Detalhamento da Esfera”: selecione a opção por HÓRUS e escolha o Estado.
Responsável pela autorização: Federal Gestor.

Perfil Estadual Programa de Saúde: disponibiliza relatórios filtrados pelos programas de
saúde e estado escolhido no cadastro.
“Detalhamento da Esfera”: selecione a opção por HÓRUS, escolha o Estado e, em
seguida, o programa de saúde correspondente.
Responsável pela autorização: Federal Gestor.

Autorização das solicitações



O cadastro estará finalizado após realização de todo o fluxo descrito acima.



Essa solicitação será avaliada pelo Ministério da Saúde e pelo Gestor Estadual
do sistema.



Em caso de conformidade, o usuário terá acesso ao BI com as informações do
Componente Estratégico da Assistência Farmacêutico (CESAF).
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