Acesso do Gestor
Caso o Gestor não tenha acesso ao Sistema
será necessário realizar o cadastro utilizando
o “Usuário” e a “Senha” do FMS (Fundo
Municipal de Saúde) ou do FES (Fundo
Estadual de Saúde).
1. (Passo 1) Acesse o site “http://dab.
saude.gov.br/esus” e clique na opção
“Sistema de Controle de Uso e-SUS AB”
(figura 01).
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2. (Passo2) Informe o “Usuário” e a
“Senha” do FMS (Fundo Municipal de
Saúde) ou FES(Fundo Estadual de Saúde)
e clique em “Acessar” (figura 02).
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Atenção Básica

3. (Passo3) Cadastre o Gestor do eSUSAB clicando na opção “Inserir novo
responsável” (figura 03).
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4. (Passo 4) Preencha o formulário com as informaçoes do Gestor eSUS-AB e logo após
clique em “Salvar” (figura 04). Será enviada uma senha de acesso para o Email cadastrado.
Figura 04

Após realizado o cadastro do gestor, este poderá executar as seguintes tarefas no Sistema
de Controle de Uso e-SUS AB:

Questionário Geral
O preenchimento do questionário é importante, pois apresenta a situação do município
para a implantação do e-SUS AB.
5.(Passo 1) - Clique na opção “Questionário Geral” (figura 05).
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6.(Passo 2) - Preencha o questionário e clique em “Salvar” (figura 06).
Figura 06

Cadastro de Técnicos
7.(Passo 1) - Clique na opção “Cadastro de Técnico” (figura 07) e selecione a opção “Novo”
(figura 08).
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Figura 08

8.(Passo 2) - Preencha o formulário e clique em “Salvar” (figura 09). Será enviada uma
senha de acesso para o Email cadastrado.
Obs.: Após cadastrar um técnico, o Gestor terá acesso para atualizar ou excluir o cadastro
realizado nos botões
, respectivamente.

Figura 09

Gerar contra-chave para instalação do e-SUS PEC
9.(Passo 1) - Clique na opção “Gerador de Contra-Chave” (figura 10).
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10.(Passo 2) - Informe o código da chave e clique em “Gerar Contra-chave” (figura 11). O
sistema exibirá o código da contra-chave gerada.
Figura 11

Formulário de Conectividade
11.(Passo 1) - Clique na opção “Formulário de Conectividade” (figura 12).
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12.(Passo 2) - Serão exibidas as UBS priorizadas pelo MS para o Plano Nacional de Banda Larga
nas UBS. Clique em “Atualizar” (figura 13) para editar os dados da UBS.
Figura 13

13.(Passo 3) - Após alteração dos dados, clique em “Salvar” (figura 14).
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Termo de Doação de Tablet
14.(Passo 1) – Clique em “Termo de Doação de Tablet” (figura 17).
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15.(Passo 2) – Leia atentamente as informações exibidas na página antes de marcar a
opção “Comprometo-me a implantar e utilizar o PEC nas equipes para as quais solicitar
tablets”, preencher o formulário, e clicar em “Gerar Termo de Doação” (figura 18).
Figura 18
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16.(Passo 3) - Após clicar em “Gerar Termo de Doação”, o sistema irá iniciar o download do
documento. Preenchido o Termo de Adesão, este deve ser impresso e assinado em três vias e
levado ao NEMS (Núcleo Estadual do Ministério da Saúde) para retirada dos aparelhos (dentro
de 60 dias).

Acesso do Técnico
Após cadastrado pelo Gestor, o Técnico terá acesso somente para geração de contra-chave.
17.(Passo 1) Informe o número da chave e clique em “Gerar Contra-chave” (figura 19).
Figura 19

Confirmar a instalação da Banda Larga nas UBS’s do município
A confirmação da instalação da Banda Larga nas UBS’s é importante, pois apresenta a situação
do município em relação ao Plano Nacional de Banda Larga.
A confirmação pelo gestor municipal da instalação da Banda Larga é importante para o
monitoramento do projeto.
18.(Passo 1) - Clique na opção “Confirmar Instalação da Banda Larga” (figura 20).
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19. (Passo 2) - Serão exibidas as UBS priorizadas pelo MS para o 19. (Passo 2) - Serão exibidas
as UBS priorizadas pelo MS para o Plano Nacional de Banda Larga nas UBS. Marque apenas as
UBS’s que já estão com a Banda Larga instalada e clique em “Confirmar” (figura 21).
Figura 20

