
SONIH – Sistema Online de Notificação de Infecção Hospitalar

1 - Informações iniciais

Esta cartela tem como objetivo servir de guia de referência rápida para auxiliar no cadastro de Login e 
Senha e primeiro acesso do usuário no Sistema Online de Notificação de Infecção Hospitalar.

2 - Instruções Gerais

Ao acessar o sistema, é apresentada a interface para acesso com algumas instruções sobre como se 
cadastrar no sistema e como sanar suas dúvidas em caso de dificuldades. 

Tela de Acesso
Caso possua acesso com login e senha cadastrados, é só clicar no botão “Entrar”.
Caso não possua acesso ainda, preencha o campo com seu e-mail e em seguida clique no botão 
“Cadastre-se”. 

O sistema informará na guia superior mensagem de confirmação de envio de e-mail. 



Em seguida acesse seu e-mail e clique no link. Você será redirecionado para interface de confirmação 
por SMS. Insira o número do seu celular e em seguida clique no botão Enviar Código de SMS. 

Tela de Cadastro
Em seguida, você será redirecionado para a tela de cadastro de informações pessoais. Preencha o 
código de verificação enviado no seu celular e em seguida suas informações pessoais. 
Campos com um asterisco(*) são obrigatórios. 

Criação de Login e Senha
Selecione uma entre as opções “CPF” e “E-mail”, para utilizar como login de acesso ao sistema.
A senha deverá ter no mínimo 8 dígitos e será composta por uma letra, um número e um caracter 
especial(!@#%&.+-,etc). Exemplo de senha: @User123.



Preencha a senha nos campos “Senha” e “Confirme a senha”. 
Depois de todas as informações inseridas clique no botão enviar. 

Tela de login
Após concluído o cadastro, volte para tela de acesso do sistema e clique na opção entrar. Você será 
redirecionado para a tela de login e senha. Para acessar o Sistema digite seu login(CPF ou E-mail) e a 
senha cadastrada. 

Telas de Solicitação de acesso
Na tela seguinte, selecione o seu hospital, o seu perfil de acesso e em seguida clique em “Solicitar 
Autorização”. Uma mensagem será enviada para o Gestor do hospital e para os Administradores do 
sistema.
Caso seu hospital não esteja entre os listados na tela, é possível cadastrá-lo clicando no botão “Novo 
Hospital”.



Ao clicar no botão “Novo Hospital” a tela para cadastro de hospital será exibida. Selecione seu Perfil, 
preencha os dados do novo hospital e em seguida clique no botão “Solicitar autorização”. 
Obs. O hospital cadastrado também passará pela autorização dos administradores do sistema, onde 
poderá ser alterado conforme a necessidade.

Aguardar liberação de acesso
Após o cadastro, basta aguardar o recebimento do e-mail com a confirmação da autorização para o 
acesso ao sistema. 



Com o acesso liberado, basta preencher seu login e senha que o sistema exibirá a tela inicial de 
trabalho. 
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