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CADASTRO DO GESTOR DA ATENÇÃO BÁSICA
O e-Gestor AB tem por objetivo centralizar os acessos dos usuários aos sistemas dos
programas da Atenção Básica, desenvolvidos e gerenciados pelo Núcleo de Tecnologia da
Informação – NTI do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, permitindo
organização e agilidade no acesso aos mesmos.
No e-Gestor, foi criado o perﬁl Gestor da Atenção Básica. Este novo papel tem a
responsabilidade de gerenciar os Gestores dos programas da Atenção Básica (SISAB,
PMAQ e outros) nos níveis Municipal e Estadual. Segue abaixo os passos para a realização
do cadastro do Gestor da Atenção Básica:
1. No navegador digite www.egestorab.saude.gov.br e clique em acesso restrito
(Figura 01).
Figura 01
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2. Informe o CNPJ e a senha do Fundo Municipal ou Estadual de Saúde e clique em acessar
(Figura 02).
Figura 02

Atenção!
A senha deverá ser digitada da mesma forma que
foi registrada (considerando letras maiúsculas e
minúsculas, e caracteres especiais).
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3. Clique em “Cadastrar Novo” (Figura 03).
Figura 03

4. Informe o número do CPF e acione a opção “Buscar” (Figura 04).
5. Veriﬁque se os dados estão atualizados e caso não estejam atualize-os e acione a
opção “Salvar” (Figura 04).
Figura 04

6. O Gestor da Atenção Básica cadastrado terá seu acesso criado de forma automática e
imediata, recebendo mensagem eletrônica com a senha e instruções de acesso.
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CADASTRO DO GESTOR DO SISAB
O Gestor da Atenção Básica deve acessar o e-Gestor com o CPF e a senha recebida por
e-mail e cadastrar o Gestor do programa SISAB. O gestor do SISAB terá acesso para
visualizar relatórios na área restrita, gerar contrachave do e-SUS AB PEC e cadastrar o
Gestor Técnico (Técnico Responsável pela instalação do e-SUS AB PEC).
Segue passo a passo para realizar o cadastro do Gestor do SISAB.
1. No navegador digite www.egestorab.saude.gov.br e clique em acesso restrito (Figura 05).
Figura 05
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2. Informe o CPF e a senha do Gestor da Atenção Básica e clique em acessar (Figura 06).
Figura 06

Atenção!
A senha deverá ser digitada da mesma forma que
foi registrada (considerando letras maiúsculas e
minúsculas, e caracteres especiais).
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3. Na tela inicial, na lista Gestão de Sistemas, clique em Atenção Básica. Selecione o
município e clique na opção Gerenciar Usuários, no perﬁl Gestor da AB Municipal/Estadual
(Figura 07).
Figura 07

4. Não página inicial do perﬁl de Gestor da Atenção Básica, clique em “Cadastrar Novo” na
lista de Responsáveis (Figura 08).
Figura 08
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5. Informe o número do CPF e acione a opção “Buscar” (Figura 09).
6. Veriﬁque se os dados estão atualizados e caso não estejam atualize-os (Figura 09).
Figura 09
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7. Selecione o programa SISAB e o perﬁl de acesso GESTOR DO PROGRAMA MUNICIPAL/
ESTADUAL. Clique em “Salvar” (Figura 10).
Figura 10

8. O Gestor do SISAB cadastrado terá seu acesso criado de forma automática e imediata,
recebendo mensagem eletrônica com a senha e instruções de acesso.
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CADASTRO DO GESTOR TÉCNICO (TÉCNICO
RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO DO E-SUS AB PEC)
O Gestor do SISAB deve acessar o e-Gestor com o CPF e a senha recebida por e-mail e
cadastrar o Gestor Técnico (Técnico Responsável pela instalação do e-SUS AB PEC). O
Gestor Técnico terá acesso apenas para gerar a contrachave do e-SUS AB PEC.
Segue passo a passo para realizar o cadastro do Gestor Técnico.
1. Na tela inicial, na lista Gestão de Sistemas, clique em SISAB. Selecione o município e
clique na opção Gerenciar Usuários, no perﬁl Gestor do Programa Municipal/Estadual
(Figura 11).
Figura 11

2. Clique em “Cadastrar Novo” na lista de Responsáveis (Figura 12).
Figura 12

3. Informe o número do CPF e acione a opção “Buscar” (Figura 13).
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4. Veriﬁque se os dados estão atualizados e caso não estejam atualize-os (Figura 13).
Figura 13

5. Selecione o programa SISAB e o perﬁl de acesso GESTOR TÉCNICO. Clique em “Salvar”
(Figura 14).
Figura 14

6. O Gestor Técnico cadastrado terá seu acesso criado de forma automática e imediata,
recebendo mensagem eletrônica com a senha e instruções de acesso.
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GERAR CONTRA CHAVE
O Gestor do SISAB e o Gestor Técnico (Técnico Responsável pela instalação do e-SUS AB
PEC) podem gerar contra chave para instalação do e-SUS AB PEC.
Segue passo a passo para geração da contra chave:
1. Na tela inicial, após acessar o perﬁl desejado (Gestor do Programa Municipal ou Gestor
Técnico), clique no botão Gerador de Contra Chave (Figura 15).
Figura 15

2. Informe a chave apresentada na tela inicial do PEC e clique em Gerar Contra Chave
(Figura 16).
Figura 16

3. Será gerado o código da contra chave, o qual deverá ser informado na tela do PEC
(Figura 17).
Figura 17
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