
Sistema de Micronutrientes – Programa Nacional de Suplementação de Ferro 

O Programa Nacional de Suplementação de Ferro (PNSF) tem por objetivo a prevenção da anemia através da 

suplementação preventiva de ferro para as crianças de 06-24 meses e da suplementação de ferro e ácido fólico para 

gestantes. O PNSF é universal, ou seja, todos os municípios do Brasil participam do programa. 

O PNSF foi descentralizado a partir de 2013, por meio da publicação da Portaria nº 1.555 de 30 de julho de 

2013, que dispõe sobre as normas de financiamento e de execução do Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são 

responsáveis pela seleção, programação, aquisição, armazenamento, controle de estoque e prazos de validade, 

distribuição e dispensação dos medicamentos e insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, 

incluídos os medicamentos sulfato ferroso e ácido fólico do PNSF. Acesse a portaria no link 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1555_30_07_2013.html. 

Através dessa Portaria, a aquisição e a distribuição de sulfato ferroso nos municípios são de responsabilidade 

dos municípios e/ou estados de acordo com a pactuação realizada em cada estado, mediante a utilização do recurso 

financeiro do Componente Básico de Assistência Farmacêutica. Ou seja, o Ministério da Saúde não faz aquisição e 

distribuição de sulfato ferroso e ácido fólico. 

É importante que cada município tenha um Coordenador para o PNSF. O mesmo será responsável pela 

aquisição de sulfato ferroso e ácido fólico, capacitação/treinamento das equipes de atenção básica e o registro 

mensal das crianças suplementadas no Sistema de Gestão do PNSF. 

Para conseguir registrar o número de crianças suplementadas, é necessário ter acesso (possuir login e senha) 

na plataforma e-Gestor Atenção Básica. 

Abaixo, são fornecidas as instruções de acesso ao e-gestor e de registro de dados no módulo Ferro. 

 

ACESSO AO SISTEMA MICRONUTRIENTES 

1. Como acesso o Sistema Micronutrientes? 

Primeiramente, é preciso ter acesso (possuir login e senha) à plataforma e-Gestor Atenção Básica 

(https://egestorab.saude.gov.br/). O perfil de Gestor da Atenção Básica Municipal/Estadual é que faz o cadastro 

e/ou a vinculação de usuários ao Sistema Micronutrientes no perfil Gestor do Programa Municipal/Estadual.   

O Gestor da Atenção Básica Municipal poderá cadastrar mais de um Gestor do Programa Municipal no Sistema 

de Micronutrientes. E o Gestor do Programa Municipal poderá cadastrar Técnicos do Programa Municipal. Esses 

perfis poderão inserir os dados em cada um dos módulos liberados para o município. 

O Gestor da Atenção Básica Estadual poderá cadastrar mais de um Gestor do Programa Estadual no Sistema de 

Micronutrientes. E o Gestor do Programa Estadual poderá cadastrar Técnicos do Programa Estadual, mas os perfis 

estaduais apenas visualizam o sistema, não podem inserir dados, pois essa atribuição é específica dos municípios. 

Caso em seu município/estado ainda não exista nenhuma pessoa cadastrada com o perfil de Gestor da Atenção 

Básica (AB) Municipal/Estadual, é necessário que o Gestor do município/estado (prefeito ou secretário, por exemplo, 

ou pessoa designada por ele), o qual possui o usuário (CNPJ) e senha do Fundo Municipal/Estadual de Saúde, realize 

esse cadastro. As informações de CNPJ e senha do Fundo Municipal/Estadual de Saúde são fornecidas pela DICON do 

seu estado (o contato de cada DICON pode ser encontrado no seguinte link: 

http://www.fns2.saude.gov.br/unidadesestaduais.asp).  

 

 

 

IMPORTANTE!! 

Mesmo que você já possua cadastro no e-Gestor, é necessário que ocorra a habilitação do acesso de seu perfil 

de usuário ao Sistema de Micronutrientes como Gestor do Programa Municipal/Estadual. Essa habilitação é 

feita por um Gestor da Atenção Básica Municipal/Estadual. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1555_30_07_2013.html
https://egestorab.saude.gov.br/
http://www.fns2.saude.gov.br/unidadesestaduais.asp


Observe as telas abaixo para visualizar o cadastro de perfil de Gestor do Programa Municipal/Estadual no 

Sistema Micronutrientes pelo perfil Gestor da Atenção Básica Municipal/Estadual: 

 

 

 

Clicar em Gerenciar 

Usuários no perfil 

GESTOR DA AB 

MUNICIPAL/ESTADUAL 

 



 

  

 

Clicar em salvar 

Clicar em Cadastrar NOVO e 

digitar as informações 

solicitadas. Se o cadastro no e-

gestor já existir, é só inserir a 

informação do CPF e clicar em 

‘buscar’ para recuperar as 

informações registradas 

 



O perfil Gestor do Programa Municipal/Estadual pode habilitar o acesso de outros usuários ao Sistema 

Micronutrientes como perfil Técnico do Programa Municipal/Estadual. Veja telas abaixo: 

 

 

Clicar em Gerenciar 

Usuários no ícone do 

Sistema Micronutrientes 

 



 

Clicar em Cadastrar NOVO e 

digitar as informações 

solicitadas. Se o cadastro no e-

gestor já existir, é só inserir a 

informação do CPF e clicar em 

buscar para recuperar as 

informações registradas 

 

Clicar em salvar 



2. Após obter login e senha no e-gestor e ter o perfil vinculado ao Sistema Micronutrientes, siga os seguintes 

passos: 

 

 Acesse o site e-Gestor Atenção Básica através do link https://egestorab.saude.gov.br/ e clique em Acesso 

Restrito. 

 

 

 Digite o usuário e a senha para iniciar a sessão. 

 

 

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


 Selecione o Sistema de Micronutrientes. 

 

 Selecione o seu município e clique em Acessar Sistema. 

 

 

 



 Clique em Acessar Módulo do Ferro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGISTRO DA QUANTIDADE DE CRIANÇAS SUPLEMENTADAS PREVENTIVAMENTE COM SULFATO FERROSO 

 Clique em Acompanhamento – Crianças de 06 até 24 meses 

 

 OBSERVAÇÃO: no começo da tela o município encontra sua meta de suplementação em Dados Básicos. 

Essa meta foi calculada de acordo com a quantidade de crianças menores de 2 anos estimada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e corresponde a 50% das crianças do município 

menores de 2 anos. 

 

 

 



 Selecione o mês no qual será realizado o registro. 

 

 Informe a quantidade de crianças suplementadas preventivamente com sulfato ferroso naquele mês e 

clique em Informar. 

 Para cobertura anual, será considerada a média de crianças suplementadas preventivamente informada 

em cada mês. 

 



 Se quiser excluir a informação e reinseri-la, clique no X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGISTRO DA QUANTIDADE DE GESTANTES SUPLEMENTADAS PREVENTIVAMENTE COM SULFATO FERROSO E 

ÁCIDO FÓLICO 

 Clique em Acompanhamento – Gestantes 

 

 OBSERVAÇÃO: no começo da tela o município encontra sua meta de suplementação em Dados Básicos. 

Essa meta foi calculada de acordo com a taxa de natalidade e a quantidade de mulheres em idade fértil 

estimadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esses dados geraram a estimativa de 

gestantes para cada município, e a meta corresponde a 50% dessa estimativa de gestantes. 

 

 

 



 Selecione o mês no qual será realizado o registro. 

 

 Selecione o tipo de suplemento (Ferro ou Ácido Fólico). 

 

 



 Informe a quantidade de gestantes suplementadas preventivamente com sulfato ferroso e ácido fólico 

naquele mês e clique em Informar. 

 Para cobertura anual, será considerada a média de gestantes suplementadas preventivamente informada 

em cada mês. 

 

 Se quiser excluir a informação e reinseri-la, clique no X. 

 



 

EMISSÃO DE RELATÓRIOS 

 Para emitir relatórios, clique em Relatórios – Realize sua consulta aqui! 

 

 

 

 Selecione o tipo de relatório: Crianças Suplementadas com Sulfato Ferroso, Gestantes Suplementadas com 

Sulfato Ferroso ou Gestantes Suplementadas com Ácido Fólico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Selecione os filtros da maneira que desejar. 

 


