
Sistema de Informação do Câncer - SISCAN

CONTROLE DE ACESSO



Solicitação de acesso ao 
SISCAN 



❑ Por ser um sistema online, o acesso ao SISCAN é realizado através de login e

senha. O cadastrado de novos usuários é realizado pelo Sistema de Controle e

Permissão de Acesso (SCPA). Somente após cadastro no SCPA, o usuário deve

solicitar acesso ao SISCAN. Usuários que já possuem cadastro no SCPA, em

razão da utilização de outros sistemas de informação do Ministério da Saúde,

não precisam realizar outro cadastro, basta solicitar acesso ao Siscan.

Como realizar o cadastro no SCPA? 

Acesse a página do SISCAN (saúde.gov.br/siscan) e clique no o link “cadastro de 

novo usuário” 



SCPA- Usúario: Sistema para solicitação de acesso aos sistemas do Ministério da Saúde.
Para o solicitar acesso ao SISCAN, todos os usuários devem fazer o cadastro no SCPA-
usuário.

SCPA-Sistema: Sistema para liberação de acesso a outros usuários. Os usuários com perfil
master ou administrativo no SISCAN, que irão liberar acesso a outros usuários, devem,
além de solicitar acesso ao SISCAN no perfil desejado, solicitar acesso também ao SCPA-
sistema com o perfil de gestor



❑ Prestar atenção na hora de cadastrar.

Informe o seu endereço de e-mail e selecione a opção “Avançar”.





Formulário de solicitação

Cartão SUS é 

obrigatório 

conforme PT 

Nº 763/2011





Selecione a opção “Avançar”.

Selecione o sistema desejado



Selecione um perfil e informe a justificativa (justifique por que você esta solicitando 

acesso ao sistema).

Selecione a opção “Avançar”.

Master

Administrativo

Técnico

Coordenação

Prestador de serviço

Unidade de saúde



Informe a esfera de atuação

Após selecionar a esfera, informe a unidade, exemplo:

Para a esfera Federal, selecione o Brasil;

Para a esfera Estadual, selecione o estado (incluído o Distrito Federal);

Para a esfera Regional de Saúde, selecione a regional de saúde;

Para a esfera Municipal, selecione o Município.

Selecione a opção “Finalizar” para realizar a solicitação de acesso ao SISCAN



O Administrador irá avaliar a sua solicitação com base na
justificativa e na definição do perfil e “esfera”. Podendo
autorizar, alterar o perfil solicitado, ou negar o acesso.

O sistema irá enviar um e-mail informando o status da
solicitação.

Aguarde a confirmação de acesso!

ATENÇÃO: se o profissional necessita de mais de um perfil no Siscan, ele

deve realizar a solicitação de acesso para cada unidade/estabelecimento

onde trabalha utilizando o mesmo login cadastrado no SCPA



Ao finalizar o cadastro, o usuário receberá um e-mail para confirmação. Após

clicar no link enviado por e-mail, o cadastro no SCPA estará concluído e o

usuário poderá solicitar acesso ao SISCAN.

O sistema irá salvar o cadastro e apresentar a tela de acesso.

Informe o e-mail e a senha que você acabou de cadastrar para acessar o

sistema SCPA e solicitar acesso ao SISCAN



AUTORIZAÇÃO DE ACESSO DE 
USUÁRIOS AO SISTEMA

Acessar o endereço: http://aplicacao.saude.gov.br/datasus-scpaweb-sistema/

http://aplicacao.saude.gov.br/datasus-scpaweb-sistema/


A autorização de acessos é realizada pelo SCPA- Sistema. Usuários com perfil

master e administrativo devem seguir os passos descritos abaixo para liberarem

acessos:

1- Acessar o SCPA Sistema (https://scpaweb-sistema.saude.gov.br/datasus-

scpaweb-sistema).

2- Clicar em Sistemas

3- Escolher o Sistema para o qual deseja liberar o acesso (SISCAN)

4- Clicar em “Usuário do Sistema” indicado pelo símbolo

5- Pesquisar o usuário para o qual deseja liberar o acesso ou selecionar a partir

da lista

6- Clicar em “alterar” indicado pelo símbolo

7- Alterar a participação do usuário (sim, não ou rejeitado) e justificar



Menu – Sistemas 



Usuários do Sistema: 

Dependendo do nível de acesso, o responsável terá acesso as solicitações 

em que esfera de atuação dos solicitantes esteja em conformidade com a do Gestor



oncologia.sespa@gmail.com

siscan.para@yahoo.com.br

(91) 4006-4365


