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O cadastro funciona em três etapas principais:

1 – Cadastrar a instituição (CNPJ próprio ou mantida) no sistema de Cadastro de
Instituições: Aqui, será possível visualizar os dados cadastrais da instituição e cadastrar o
responsável legal e os gestores de segurança.

2 – Cadastrar as pessoas físicas vinculadas à instituição: responsável legal, gestor de
segurança e usuário de instituição.

3 – Atribuir perfil de acesso aos sistemas às pessoas físicas vinculadas à instituição: Com
o perfil de acesso é que é possível acessar alguns sistemas, como por exemplo, o
Notivisa. O gestor de segurança que atribui perfil de acesso no sistema de Cadastro de
Usuários.



Acesse o sistema de Cadastro de Instituições pelo link:
http://www1.anvisa.gov.br/cadastramento

Em primeiro lugar, digite o CNPJ próprio ou da
mantenedora e clique em “Pesquisar” para
verificar se a instituição já possui cadastro.

Caso exista cadastro com o CNPJ informado, será
exibida uma lista com todas as Instituições
cadastradas vinculadas a esse CNPJ.

http://www1.anvisa.gov.br/cadastramento


Para instituições de CNPJ próprio 
(mantenedoras):

Se a instituição que deseja cadastrar estiver nessa
lista é só selecioná-la e acessar com a senha. Caso
queira atribuir subtipo “Núcleo de Segurança do
Paciente” a ela, entre em contato com
cadastro.sistemas@anvisa.gov.br solicitando a
alteração.

Caso não exista nenhuma instituição cadastrada
com o CNPJ informado, não será necessário clicar
em Novo Cadastro, pois será iniciado o cadastro
automaticamente.

Neste caso, por se tratar de CNPJ próprio, não é
possível realizar o cadastro com o subtipo “Núcleo
de Segurança do Paciente”. Dessa forma, repita o
campo do “tipo” no campo “subtipo” (ex: Tipo
Hospital, Subtipo Hospital) e após a realização do
cadastro entre em contato com
cadastro.sistemas@anvisa.gov.br solicitando a
alteração do subtipo para “Núcleo de Segurança
do Paciente”.
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Para instituições sem CNPJ próprio (mantidas):

Se a instituição que deseja cadastrar estiver nessa
lista é só selecioná-la e acessar com a senha. Caso
queira atribuir subtipo “Núcleo de Segurança do
Paciente” a ela, entre em contato com
cadastro.sistemas@anvisa.gov.br solicitando a
alteração.

Caso a instituição não esteja cadastrada na lista de
mantidas do CNPJ, clique em “Novo Cadastro”. Em
seguida, preencha o e-mail da instituição, tipo e
subtipo.

Neste caso, por se tratar de um cadastro de
mantida sem CNPJ próprio, será possível realizar o
cadastro com o subtipo “Núcleo de Segurança do
Paciente”.
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HospitalNúcleo de Segurança do Paciente



HospitalNúcleo de Segurança do Paciente

Instituições que possuem subtipo:

- Ambulatório (Ambulatório, Núcleo de Segurança do Paciente)
- Estabelecimento de Assistência a Saúde (Estabelecimento de Assistência a Saúde, Núcleo de 

Segurança do Paciente, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar)
- Hospital (Hospital, Núcleo de Segurança do Paciente, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar)
- Secretaria Estadual de Saúde (Secretaria Estadual de Saúde, Núcleo de Segurança do Paciente)
- Secretaria Municipal de Saúde (Secretaria Municipal de Saúde, Núcleo de Segurança do Paciente)
- Serviço de Hemoterapia (Serviço de Hemoterapia, Núcleo de Segurança do Paciente, Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar)



Se a instituição utilizar o CNPJ da 
mantenedora, escolha a opção 
Mantenedora e informe o CNPJ. 
Caso a instituição mantenedora 
ainda não possua cadastro, ele 
deverá ser efetuado conforme as 
orientações do slide 3.



Preencha o restante dos
campos e clique em
Gravar.

Após gravar, uma tela 
confirmando o cadastro da 

instituição será exibida. 



O próximo passo é incluir
os telefones da instituição.



Clique no Botão Incluir. 

Preencha as informações
referentes ao telefone e
clique no Botão Gravar.



Caso queira 
excluir um 

telefone, clique 
no Botão Excluir.



Entenda quem são os atores que serão
cadastrados nos próximos passos

- Responsável Legal é a pessoa física designada em estatuto,
contrato social ou ata, incumbida de representar a pessoa jurídica,

ativa e passivamente, nos atos judiciais e extrajudiciais.

- Gestor de Segurança é a pessoa que será responsável por
administrar os usuários da instituição. Somente ele poderá
cadastrar usuários e atribuir perfil de acesso aos sistemas
disponibilizados pela Anvisa (NOTIVISA, SNGPC,...). Toda

instituição que deseja usar os sistemas disponibilizados pela
Anvisa deve ter pelo menos um Gestor de Segurança cadastrado.
Vale ressaltar que Gestor de Segurança não é um perfil de acesso
ao Notivisa, e sim a pessoa responsável dentro da instituição para

atribuir os perfis que os profissionais vão ter dentro de cada sistema.



O próximo passo é 
associar Responsável 

Legal.



Clique no Botão Associar 
Responsável. 

Informe o CPF do
Responsável Legal.
Clique no Botão
Continuar.

Se o Responsável Legal não
possuir cadastro na Anvisa,
preencha os dados. Caso ele já
tenha um cadastro anterior, o
sistema vai recuperar os dados
existentes.



Preencha os campos
com as informações do
Responsável Legal e
clique no Botão Salvar.

Preencha os campos referentes 
à documentação do 

Responsável Legal. Clique no 
Botão Associar.



Caso queira 
desassociar o 

responsável legal 
cadastrado, clique 
em “Desassociar 
Responsável”.



Para confirmar a
operação, clique no
botão Desassociar.



O próximo passo é 
associar Gestor de 

Segurança.



Clique no Botão Associar 
Gestor de Segurança. 

Informe o CPF do
Gestor de Segurança.
Clique no Botão
Continuar.

Se o Gestor de Segurança não
possuir cadastro na Anvisa,
preencha os dados. Caso ele já
tenha um cadastro anterior, o
sistema vai recuperar os dados
existentes.



Preencha os campos com
as informações do Gestor
de Segurança e clique no
botão Salvar.

Preencha os campos referentes
à documentação do Gestor de
Segurança. Clique no botão
Associar.

Uma tela confirmando o
Cadastro do Gestor de
Segurança será exibida.



Quando o cadastro for
aprovado, o Gestor de
Segurança receberá, por e-
mail, a senha e as instruções
de acesso ao Cadastro de
Usuários.

Clique neste botão caso
queira desassociar o Gestor
de Segurança.



Recomendamos que acompanhe o status da aprovação no próprio cadastro da 

instituição. Caso o gestor não seja aprovado em 3 dias úteis, entre em contato 

com o e-mail cadastro.sistemas@anvisa.gov.br informando CNPJ da instituição, 

nome e CPF do gestor que está aguardando aprovação.

Caso o usuário já tenha sido cadastrado como gestor de segurança em alguma 

outra instituição, ele já estará automaticamente aprovado e poderá utilizar a 

mesma senha que já utilizava antes.
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Acesse o sistema de Cadastro de Usuários pelo link:
http://www1.anvisa.gov.br/cadastramentoUsuario

Somente o Gestor de Segurança da instituição pode realizar o login no sistema 

com seu e-mail e senha de pessoa física.

Ele pode cadastrar usuários de instituições, visualizar e alterar dados dos 

usuários cadastrados e atribuir perfil de acesso aos sistemas.

Os demais usuários podem alterar a própria senha clicando no botão “Alterar 

Senha”. Portanto, para alterar a senha não é necessário realizar login.

http://www1.anvisa.gov.br/cadastramentoUsuario


No primeiro acesso com a senha
padrão, o sistema solicitará a
alteração. Informe a senha atual,
a nova senha e, por fim,
confirme a nova senha. Clique
no botão Alterar.



Alguns gestores podem estar cadastrados em várias
instituições diferentes. Nessa tela, o gestor deve escolher
qual instituição deseja representar neste acesso.

Estas são as funcionalidades 
disponíveis para o Gestor de 

Segurança. 



Clique nesta opção para
cadastrar um novo usuário
ou editar informações de
um cadastro já existente.

Informe o CPF do
usuário que deseja
cadastrar e clique no
botão Continuar.



Se já houver cadastro, 
confirme os dados e clique 

no botão Salvar para 
vincular o usuário à 

instituição. Mas se ainda 
não possuir cadastro, é 

necessário efetuá-lo. 
Preencha os campos com 
as informações do usuário 
e clique no botão Salvar.



O próximo passo é incluir os
telefones do usuário.



Clique no botão Incluir
Telefone.

Preencha as informações
referentes ao telefone e
clique no botão Gravar.



O usuário já está 
cadastrado. Clique no 

botão Menu para voltar 
ao menu de 

funcionalidades.



Selecione o usuário

Selecione o sistema

Selecione o perfil desejado e
clique no botão >>. Para concluir
a operação clique no botão
Salvar.

Clique nesta opção
para atribuir perfil de
acesso aos usuários
cadastrados.



Clique nesta opção para listar
todos os usuários vinculados
à instituição.
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Em caso de dúvidas ou problemas de 
cadastro/acesso, envie e-mail para:

cadastro.sistemas@anvisa.gov.br
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