
ROTEIRO 
DE NAVEGAÇÃO 
NO E-GESTOR

O e-Gestor AB constitui o espaço para informação e acesso aos sistemas da Atenção 
Primária. Os painéis de Indicadores de Desempenho e Cadastros estão disponíveis 
neste espaço, especificamente no Sistema de Informação em Saúde para Atenção 
Básica (SISAB).

Passo a passo para acessar os relatórios de indicadores e Cadastros

1° - Acesse o e-Gestor AB:

Através do link https://egestorab.saude.gov.br/   ou coloque e-Gestor AB no Google.

https://egestorab.saude.gov.br/
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O e-Gestor AB apresenta relatórios públicos e restritos. Os Painéis de indicadores e cadastro 
estão no ambiente restrito, por isso é necessário acessar o portal com seu Login e senha.

Não sabe sua senha ou não sabe como gerar uma? Acesse o ambiente público do e-gestor 
(e-Gestor AB no Google) na aba suporte .

2°- Já logado ao e-Gestor, acesse o SISAB.
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A Tela abaixo é a visão que o gestor municipal tem ao abrir o SISAB utilizando seu 
acesso restrito.

3° - Clique no relatório de cadastro 

O gestor municipal pode visualizar os cadastros até o nível equipe de saúde (INE). 
Outra novidade é que ao clicar nos valores dos cadastros, ele também tem acesso ao 
detalhamento do cadastro que contempla o nome, número do CPF ou CNS, data de 
nascimento e a ponderação ( BPC, PBF, < de 5 anos ou > de 65 anos).
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Detalhamento do cadastro

4°- Clique no relatório de indicadores
O gestor municipal pode visualizar os indicadores até o nível equipe de saúde (INE). 
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Ao selecionar um indicador por vez, ele visualiza os valores do numerador e denominador, 
como segue abaixo. E ao clicar no resultado, ele visualiza a lista nominal das pessoas 
contabilizadas no numerador e denominador.

Detalhamento do Indicador

Para saber mais:

Segue Links: 

https://egestorab.saude.gov.br/paginas/documentos.xhtml 

https://egestorab.saude.gov.br/   

https://www.conasems.org.br/municipios-podem-acessar-o-detalhamento-
dos-cadastros-na-ab/

https://www.conasems.org.br/ministerio-da-saude-disponibiliza-painel-de-
monitoramento-de-indicadores/

https://egestorab.saude.gov.br/paginas/documentos.xhtml
https://egestorab.saude.gov.br/
https://www.conasems.org.br/municipios-podem-acessar-o-detalhamento-dos-cadastros-na-ab/
https://www.conasems.org.br/municipios-podem-acessar-o-detalhamento-dos-cadastros-na-ab/
https://www.conasems.org.br/ministerio-da-saude-disponibiliza-painel-de-monitoramento-de-indicadores/
https://www.conasems.org.br/ministerio-da-saude-disponibiliza-painel-de-monitoramento-de-indicadores/
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