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Para cadastrar nova empresa, informe o CNPJ,

o CNAE e clique em “Cadastrar Nova

Empresa”.

Para acessar o cadastro de empresa já

cadastrada, informe o CNPJ, o CNAE e senha

da empresa e clique em Entrar.

Caso não saiba a senha da empresa, clique em

“Esqueci minha senha”.

Caso a empresa não saiba qual o seu CNAE (Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas), acesse o comprovante de inscrição da empresa na 

Receita Federal no endereço 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp

Para acessar o cadastro da empresa: http://portal.anvisa.gov.br/ > Serviços da 

Anvisa > Cadastramento de empresas > Acesse o Serviço.



Opções do menu:

• Empresas Cadastradas: Visualizar lista com CNPJ

da matriz e das filiais, se existirem

•Matriz: Exibir dados do cadastro da matriz

•Filiais: Cadastrar e visualizar cadastros de filiais

•Representantes/Responsáveis: Alterar dados de

Responsável Legal, Representante Legal do

Responsável Legal e Responsável Técnico

•Gestores de Segurança: Alterar dados de Gestor de

Segurança

•Mudar Senha da Empresa: Alterar senha da empresa

•Verificar Cadastro: Verificar se o cadastro da

empresa está completo



Aqui são cadastrados a senha que será

usada para acessar o cadastro e o e-mail

da empresa

O e-mail da empresa deve ser diferente

do e-mail cadastrado para qualquer outra

empresa (mesmo que filial) e qualquer

usuário.

Preencha os dados da 

empresa e clique no 

botão Gravar.

Em seguida serão habilitados 

os botões abaixo.



Para incluir um telefone,

selecione o tipo, preencha os

demais dados e clique em

Gravar.

Pode ser inserido mais de

um número de telefone.

Para incluir um

documento, selecione o

tipo, preencha os demais

dados e clique em Gravar.

Pode ser inserido mais de

um documento para a

empresa.



Preencha os dados e clique no 

botão Gravar.  Em seguida, 

clique no botão “Incluir telefone” 

para incluir telefones do 

Responsável. 

Para associar um Responsável Legal ou

Técnico ou Representante Legal, digite o

CPF e clique em Consultar. Se a pessoa

já possuir cadastro, serão exibidos os

dados já cadastrados para conferência.

Caso a pessoa não esteja cadastrada,

digite o CPF e clique em Cadastrar.

Aqui são cadastrados a senha e o e-mail que

serão usados para acessar sistemas da

Anvisa.

O e-mail do Responsável deve ser diferente

do e-mail cadastrado para qualquer outro

usuário e qualquer empresa.



Selecione o tipo de Responsável,

preencha os dados e clique em

Gravar.

Tela com os dados 

complementares para 

Responsável 

Técnico.

Tela com os dados 

complementares para 

Responsável Legal e 

Representante Legal.



Preencha os dados do Gestor de 

Segurança e clique no botão 

“Cadastrar Gestor de 

Segurança”.  Em seguida, clique 

no botão “Incluir telefone” para 

incluir telefones do Gestor. 

Aqui são cadastrados a senha e o e-mail que

serão usados para acessar sistemas da

Anvisa, dentre eles o Peticionamento

Eletrônico e o Sistema de Segurança.

O e-mail do Gestor deve ser diferente do e-

mail cadastrado para qualquer outro usuário

e qualquer empresa.

Para associar um Gestor de

Segurança, digite o CPF e clique em

Consultar. Se a pessoa já possuir

cadastro, serão exibidos os dados já

cadastrados para conferência.



Ao concluir o cadastro, 

clique na opção Verificar 

Cadastro.

Caso algum item esteja 

indicado como “Falhou”, 

leia a informação ao 

lado  para saber o que 

falta ser cadastrado e 

clique no menu em 

Matriz para retornar ao 

cadastro e completar os 

dados que faltam.



Para cadastrar uma filial, 

clique no menu Filiais e em 

seguida em Cadastrar Filial. 

O procedimento é o mesmo 

já feito anteriormente. 

Para acessar o cadastro de uma filial,

deve-se acessar o cadastro da matriz e

clicar no Menu Filiais. Será exibida lista

dos CNPJ das filiais já cadastradas.
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Acesso: http://portal.anvisa.gov.br/> Serviços da Anvisa > 

Mais Serviços > Sistema de Segurança > Acesse o Serviço.

Fazer o login com e-mail e 

senha do Gestor de 

Segurança



Selecionar o CNPJ 

da empresa



Clicar em Manter 

Usuários



Verificar se o nome do

usuário está na lista

Se não estiver na lista, 

clicar em “Incluir” e 

fazer a inclusão





Clicar em “Atribuir 

Perfis aos 

Usuários”



Selecionar o perfil e clicar 

nas setas para a direita 

para associar



Clique em 

Salvar



DÚVIDAS PODEM SER ESCLARECIDAS ATRAVÉS DA

CENTRAL DE ATENDIMENTO DA ANVISA:

Por telefone, por meio do 0800 642 9782. As ligações são

gratuitas e podem ser feitas a partir de números da telefonia

fixa, oriundas de qualquer região do Brasil, de segunda a sexta-feira,

das 7h30 às 19h30, exceto feriados.

Eletronicamente, por meio do Fale Conosco da Anvisa:

http://portal.anvisa.gov.br/contato


