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1. Acesso ao Sistema
O gestor municipal deverá acessar
o sistema por meio de seu login e
senha no e-Gestor AB.

1.1. No navegador digite
https://egestorab.saude.gov.br.

1.2. Para acessar um dos
sistemas da Atenção

Primária, clique em Acesso
Restrito.
Figura 1- Tela Inicial

1.3. Informe o CPF (pessoa

física) do gestor municipal
e a senha.

1.4. Clique em Acessar.

Figura 2- Tela de Login
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1.5. O e-Gestor apresenta
a lista dos sistemas
autorizados.

Se o sistema não estiver
listado, efetue o cadastro
no e-Gestor. O acesso ao
Programa Gerencia APS é
concedido pelo gestor da
Atenção Básica do município
mediante o CNPJ e a senha
do FMS.

Figura 3–Acesso ao sistema

Após o cadastro, deve
acessar o e-Gestor com
seu CPF e senha e acessar
o programa GESTOR DA
ATENÇÃO BÁSICA, na opção
Gerenciar Usuários. Nesse
sistema, pode se cadastrar
em qualquer sistema da
APS ou cadastrar demais
usuários, inclusive no sistema
Gerencia APS.
Após realizar esse cadastro
o programa estará
disponível ao acessar
novamente a página inicial.

1.6. Clique em Gerencia
APS.

1.7. O e-Gestor apresenta
o perfil de acesso ao
sistema, clique em
Acessar Sistema.
Figura 4–Perfil de acesso
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2. Menu
2.1. O sistema apresenta
a tela com as opções
para solicitação de
credenciamento.

Centro de Atendimento para
Enfrentamento à Covid-19;
Centro Comunitário
de Referência para
enfretamento à Covid-19;
Incentivo adicional Per
Capita.
Figura 5–Menu de Solicitações

3. Centro de Atendimento para
enfrentamento à Covid-19
As solicitações com status
Em Preenchimento podem
ser alteradas. Clique em
para alterar os dados da
solicitação.

Figura 6–Lista de solicitações - Centro de Atendimento

As solicitações com status
Em Análise não podem ser
alteradas. Clique em
para visualizar os dados da
solicitação.
Para cadastrar uma nova
solicitação, clique no botão
Nova Solicitação.
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3.2. O sistema apresenta
a tela para cadastro da
solicitação.

Selecione os
estabelecimentos
desejados. Observe que
os estabelecimentos
destacados em vermelho
já estão homologados no
Programa Saúde na Hora.

Figura 7–Nova Solicitação – Centro de Atendimento

Clique em Incluir
Selecionados.

Uma vez que o CNES
seja indicado para

credenciamento do

Centro de Atendimento,
não estará disponível
para a solicitação de
credenciamento do

Centro Comunitário.

3.3. O sistema apresenta
os itens incluídos para
Figura 8–Estabelecimentos Incluídos – Centro de Atendimento

cadastro da solicitação.

Para ordenar os estabelecimentos, clique em
e arraste para cima ou para baixo de acordo
com a prioridade de credenciamento desejada;
Clique no botão Salvar;
Para enviar a solicitação para análise técnica do Ministério da Saúde, clique no botão Finalizar.
Ao finalizar a solicitação é encaminhada para análise e não poderá mais ser alterada.
Para excluir um estabelecimento incluído na solicitação, selecione o estabelecimento e clique
no botão Excluir;
Caso não deseje efetuar nenhuma ação, clique no botão Cancelar.
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4. Centro Comunitário
de referência para
enfrentamento à Covid-19
As solicitações com status
Em Preenchimento podem
ser alteradas. Clique em
para alterar os dados da
solicitação.

Figura 09–Lista de Solicitações – Centro Comunitário

As solicitações com status
Em Análise não podem ser
alteradas. Clique em
para visualizar os dados da
solicitação.
Para cadastrar uma nova
solicitação, clique no botão
Nova Solicitação.

4.2 O sistema apresenta
a tela para cadastro da
solicitação.

Figura 10–Nova Solicitação – Centro Comunitário

Selecione os estabelecimentos desejados. Para os estabelecimentos homologados no Programa
Saúde na Hora, será apresentada uma mensagem ao lado do campo.
Selecione as comunidades.
Clique em Incluir Selecionados.

Uma vez que o CNES seja indicado para credenciamento do Centro Comunitário, não
estará disponível para a solicitação de credenciamento do Centro de Atendimento.
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4.3. O sistema apresenta
os itens incluídos para

cadastro da solicitação
e a tipologia do Centro

de acordo com a soma
da população das
comunidades.

Clique no botão Salvar.

Figura 11–Comunidades Incluídas – Centro Comunitário

Para excluir um
estabelecimento da
solicitação, selecione o
estabelecimento e clique no
botão Excluir.
Caso não deseje efetuar
nenhuma ação, clique no
botão Cancelar.

Figura 12–Adicionar Estabelecimento ao Lote

Para o Centro ser
classiﬁcado como Tipo
1, é necessário ter a
população mínima de
4.000 pessoas .

4.4. O sistema apresenta os itens incluídos e a opção para adicionar estabelecimentos
ao lote.

Para incluir outro estabelecimento no lote de
solicitação, clique em Adicionar ao Lote e siga
os passos descritos no item 4.3, clique em
Salvar.
Para ordenar os estabelecimentos, clique
em
e arraste para cima ou para baixo de
acordo com a prioridade de credenciamento
desejada e clique no botão Salvar.

Caso deseje salvar a solicitação para alterá-la
posteriormente, clique no botão Salvar;
Para excluir um estabelecimento da
solicitação, selecione o estabelecimento e
clique no botão Excluir;
Caso não deseje efetuar nenhuma ação,
clique no botão Cancelar.

Para enviar a solicitação para análise
técnica do Ministério da Saúde, clique no
botão Finalizar. Ao finalizar a solicitação é
encaminhada para análise e não poderá
mais ser alterada.
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5. Incentivo Adicional
Per Capita
5.1. O sistema apresenta
a lista das solicitações
cadastradas.

Figura 13–Lista de Solicitações – Incentivo Per Capita

As solicitações com status
Em Preenchimento podem
ser alteradas. Clique em
para alterar os dados da
solicitação.
As solicitações com status
Em Análise não podem ser
alteradas. Clique em
para visualizar os dados da
solicitação.
Para cadastrar uma nova
solicitação, clique no botão
Nova Solicitação.

5.2. O sistema apresenta
a tela para cadastro da
solicitação.
Figura 14–Nova Solicitação - Incentivo Per Capita

Selecione a comunidade e o CNES. O sistema apresenta as equipes do CNES selecionado.
Selecione as equipes desejadas.
Clique em Incluir Selecionados.

10

5.3. O sistema apresenta
os itens incluídos para

cadastro da solicitação.

Figura 15–Comunidade Incluída - Incentivo Per Capita

Clique no botão Salvar para salvar as comunidades e equipes.
Para enviar a solicitação para análise técnica do Ministério da Saúde, clique no botão Finalizar.
Ao finalizar, a solicitação é encaminhada para análise e não poderá mais ser alterada;
Para excluir uma comunidade da solicitação, selecione o registro e clique no botão Excluir;
Caso não deseje efetuar nenhuma ação, clique no botão Cancelar.
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