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I ACESSAR O SISTEMA


Acessar o link : https://notifica.saude.gov.br/login



Caso o usuário já esteja cadastrado no sistema, o mesmo deverá preencher os
campos Usuário, Senha, selecionar o campo “Não sou um robô” e clicar no botão
Entrar.



Caso o usuário tenha dificuldade com a senha o sistema permite a recuperação da
mesma através da opção “Esqueceu a senha? ”, onde será possível redefinir a senha.



O usuário que ainda não tem cadastro no sistema deve clicar no botão “Criar acesso”
e seguir os passos do próximo item.
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II CRIAR ACESSO PARA NOVO USUÁRIO






Após clicar no botão “Criar acesso” será exibida uma tela de cadastro onde o usuário
deverá preencher os campos.
Ao preencher os campos o usuário deve estar atento as seguintes regras:
1. Campos obrigatórios, marcados em vermelho na parte inferior do campo.
2. Os dados são validados no cadSUS, isso significa que os campos CPF, Data de
Nascimento, Nome e Nome da Mãe devem ser informados como constam no
cadSUS.
Após preencher todos os campos e selecionar “Notificação de Evento Adverso” o
usuário deve selecionar o campo “Não sou um robô” e clicar no botão cadastrar.
Se o cadastro for concluído com sucesso o usuário receberá um e-mail para
confirmação do cadastro.

OBS: O cadastro padrão do usuário segue o perfil AUTOCADASTRO. Com isso, ele poderá
somente notificar eventos adverso pós-vacinação. Também será possível consultar suas notificações
cadastradas.
Caso o usuário seja responsável pela gestão municipal ou estadual, ele deverá solicitar
habilitação como perfil gestor municipal ou estadual para o gestor do nível superior do e-SUS VE.
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III VISÃO GERAL DO MENU LATERAL
A seguir e mostrado o menu lateral onde estão algumas informações básicas e as
principais funcionalidades do sistema.
1. Identificação do usuário e seu perfil;
2. CNES, CPF, cidade e UF cadastrados pelo Usuário;
3. Menus de funcionalidades Notificações, Gestão de Usuários e Meus Dados, que
serão detalhados nos próximos itens;

5

III.1 NOTIFICAÇÕES
Ao clicar no botão Notificações (menu lateral), será exibida a página com os formulários, como e
mostrado na imagem a seguir, o formulário de Eventos Adversos Pós-Vacinação e facilmente
identificado pelo nome e descrição.
Na grid de formulários o usuário pode escolher entre duas ações, através dos botões:
1. Incluir Notificação, ao clicar nesse botão será exibida a tela para registra uma nova
notificação;
2. Visualizar Notificação, ao clicar nesse botão será exibida uma grid com todas as
notificações.
A visualização de notificações pelo usuário depende do seu perfil, segue regras (III.2.2):
 Usuário Municipal só visualiza notificações do seu município;
 Usuário Estadual só visualiza notificações do seu estado.
Obs.: Segue detalhes da página Visualizar Notificações no próximo item.
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III.1.1 NOTIFICAÇÕES – VISUALIZAR
Após acessar a página Visualizar Notificações temos as seguintes funcionalidades:
1. Atualizar grid.
2. Filtro Avançado, e possível filtrar os dados da grid através de campos específicos.
3. Exportar CSV, permiti exportar dados dos últimos 7 dias, ao clicar nesse botão será
iniciado o processamento.
4. Verificar Exportações, através desse botão o usuário pode acompanhar o processo
iniciado no item 3, e após a sua conclusão e possível fazer o download do arquivo.
5. Incluir Notificação, ao clicar nesse botão será exibida a tela para registra uma nova
notificação;
6. Ações, ao clicar nesse botão será exibido um submenu com diversas ações referentes ao
formulário de eventos adversos pós-vacinação.
Obs.: Segue detalhes do submenu Ações no próximo item.
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III.1.2 NOTIFICAÇÕES – VISUALIZAR – AÇÕES
Ao clicar no botão Ações o usuário terá acesso aos seguintes submenus:
 Editar Notificação, permiti editar dados da notificação já cadastrada.
 Editar Investigação, permite cadastrar e editar dados da investigação, opção disponível para os
níveis Federal, Estadual e Municipal.
 Encerrar Notificação, permite encerrar a notificação, opção disponível para os níveis Federal e
Estadual.
 Cancelar Notificação, permite cancelar a notificação, notificação cancelada não e mostrada na
grid.
 Visualizar Notificação, permite visualizar os dados do formulário de notificação.
 Histórico Notificação, permite visualizar o histórico de alterações, mostrando quais campos
foram alterados, e o usuário que fez a alteração.
 Imprimir Notificação, permite imprimir o formulário em formato PDF.
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III.2 GESTÃO DE USUÁRIOS
Após clicar no botão do menu lateral Gestão de Usuários será exibida uma listagem com todos
os usuários do seu município ou estado dependendo do seu perfil. Ao fazer a gestão de usuários deve se
atentar ao botão de seleção Usuários de Eventos Adversos, onde serão listados os usuários de eventos
adversos.
1. Pesquisar usuário por e-mail;
2. Filtrar os Usuários de Eventos Adversos;
3. Atualizar grid;
4. Filtrar dados da grid, permite filtrar por campos específicos;
5. Botão de ações, ao clicar nesse botão será exibido um submenu com diversas ações que
serão refletida para todos os usuários selecionados na grid;
6. Botão de ações, ao clicar nesse botão será exibido um submenu com diversas ações para
um usuário especifico;
Obs.: Segue detalhes do submenu Ações no próximo item.
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III.2.1 GESTÃO DE USUÁRIOS - AÇÕES
Ao clicar no botão ações o usuário terá acesso aos seguintes submenus:
 Visualizar Usuário, permiti visualizar campos básicos do usuário;
 Editar Dados Usuário, permiti editar alguns campos do cadastro do usuário;
 Alterar Perfil, permite alterar o nível do perfil do usuário;
 Confirmar E-mail, permiti a confirmação do e-mail caso haja falhas no envio do e-mail.
 Bloquear Usuário;
 Desbloquear Usuário;
 Aprovar Usuário, Novo usuário precisa ser aprovado pelo gestor, através dessa opção;
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III.2.2 GESTÃO DE USUÁRIOS – ATRIBUIÇÕES DOS PERFIS


AUTOCADASTRO
Perfil padrão, todo usuário novo no sistema recebe esse perfil.
Segue atribuições:
Cadastrar e Editar Notificação.
Visualizar Notificação, somente notificações cadastradas pelo próprio usuário.
Histórico Notificação, somente notificações cadastradas pelo próprio usuário.
Imprimir Notificação, somente notificações cadastradas pelo próprio usuário.



MUNICIPAL
Perfil para acesso somente do seu município.
Segue atribuições:
Cadastrar e Editar Notificação, somente do seu município.
Cadastrar e Editar Investigação, somente do seu município.
Cancelar Notificação, somente do seu município.
Visualizar Notificação, somente do seu município.
Histórico Notificação, somente do seu município.
Imprimir Notificação, somente do seu município.
Gestão de Usuários (III.2.1), permite gerenciar usuários dentro do seu município.



ESTADUAL
Perfil para acesso somente ao seu estado e os municípios o compõem.
Segue atribuições:
Cadastrar e Editar Notificação, somente do seu estado.
Cadastrar e Editar Investigação, somente do seu estado.
Cadastrar e Editar Encerramento, somente do seu estado.
Cancelar Notificação, somente do seu estado.
Visualizar Notificação, somente do seu estado.
Histórico Notificação, somente do seu estado.
Imprimir Notificação, somente do seu estado.
Gestão de Usuários (III.2.1), permite gerenciar usuários dentro do seu estado e municípios que
o compõem.



FEDERAL
Perfil de uso exclusivo da CGPNI.
Segue atribuições:
Gestão geral do Sistema de Eventos Adversos Pós-Vacinação.
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III.2.3 GESTÃO DE USUÁRIOS – FLUXO PARA LIBERAÇÃO DE USUÁRIOS
USUÁRIOS NOVOS
Após conclusão do cadastro do usuário, seguem passos para liberar usuários:
1. Usuário deve confirmar o recebimento do e-mail, caso o usuário tenha dificuldade em confirmar
o recebimento do e-mail ele deve solicitar ao gestor - Confirmar E-mail (III.2.1).
2. Após a confirmação do e-mail, o gestor deve Aprovar o Cadastro (III.2.1).
3. Com o cadastro do usuário aprovado o gestor deve Alterar Perfil (III.2.1 e III.2.2).

USUÁRIOS JÁ CADASTROS
Para os usuário que já utilizavam o sistema e-SUS VE, seguem passos para liberar usuários:
1. Acessar o sistema, caso tenha dificuldades de acesso, consultar item (I).
2. Após acessar o sistema, acessar o menu Meus Dados e selecionar o campo Habilitar
Notificação de Evento Adverso e clicar no botão Salvar (III.3).
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III.3 MEUS DADOS
No menu Meus Dados o usuário consegui alterar os campos Telefone, Ocupação e também e
possível alterar senha. Também e possível habilitar o acesso a eventos Adversos através do campo
Habilitar Notificação de Evento Adverso basta seleciona-lo e clicar no botão Salvar.
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IV FORMULÁRIO DE EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO
O Formulário de Eventos Adversos Pós-Vacinação e composto por 3 etapas Notificação, Investigação e
Encerramento.
A gestão das etapas do formulário e feita através do nível do perfil do usuário (III.2.2).
A seguir uma breve descrição das etapas.
Cada uma das etapas pode ser cadastrada por usuários diferentes e de perfis diferentes.
Obs.: Consultar item (III.2.2) que contém atribuição de cada perfil.
IV.1 NOTIFICAÇÃO
Na etapa de notificação e onde serão cadastrados os dados necessários para identificação do
vacinado, imunobiológico, evento adverso e narrativa do caso. Os campos da notificação estão
organizados nos seguintes grupos:


Identificação, nesse grupo estão os campos de identificação do vacinado



Dados Notificação, nesse grupo está a data da notificação entre outros.



Imunobiológico, nesse grupo serão cadastrados os imunobiólogicos, esse grupo deve conter
pelo menos 1 imunobiólogico cadastrado. Após o preenchimento dos campos o usuário deve
clicar em adicionar, os dados do imunobiólogico serão incluídos na grid, uma vez incluídos na
grid os imunobiólogicos poderão ser atualizado ou removidos a qualquer momento.
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Evento Adversos Pós-Vacinação, nesse grupo serão cadastrados os eventos Adversos, esse
grupo deve conter pelo menos 1 evento adverso cadastrado. Após o preenchimento dos campos
o usuário deve clicar em adicionar, os dados dos eventos adversos serão incluídos na grid, uma
vez incluídos na grid o evento adverso poderá ser atualizado ou removido a qualquer momento.
Obs.: O campo Tipo de Evento pode ser Evento Adverso ou Erro de Imunização, notificações
que contenham somente Erro de Imunização não precisam passar pela fase de Investigação.



Narrativa do Caso e Outras Informações, nesse grupo será cadastrado um texto descritivo do
caso.



Responsável Preenchimento, nesse grupo serão cadastrados os dados necessário para
identificação do responsável pelo preenchimento.
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IV.2 INVESTIGAÇÃO
Na etapa de investigação, o investigador pode detalhar os dados da imunização, tanto
imunobiologicos quanto eventos adversos cadastrados na fase de notificação são carregados nessa fase
para que o investigador possa complementa-la ou alterar tais informações.
Além dos dados citados, o investigador pode inserir exames clínicos, relato sobre EAPV anterior
à presente vacinação, doenças pré-existentes, medicamento, atendimento médico.
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IV.3 ENCERRAMENTO
A etapa de encerramento e onde e descrito a evolução do caso, o desfecho, a gravidade e a
avaliação de causalidade.
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V SUPORTE, DÚVIDAS
E-MAIL: GTAINFO@SAUDE.GOV.BR
TEL:

55 (61) 3315-3085
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