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Municípios já podem fazer o acompanhamento de saúde
Com novidades, Sistema Bolsa Família na Saúde está disponível para o
registro das informações de saúde relativas ao 1º semestre de 2009
O Sistema Bolsa Família na Saúde, para acompanhamento referente ao 1º semestre de
2009, foi aberto nesta segunda-feira, 02 de fevereiro, e ficará disponível aos municípios
até o dia 30 de junho de 2009 para o registro das informações de saúde.
Os mapas de acompanhamento das famílias beneficiárias, com perfil saúde, podem ser
acessados em: http://bolsafamilia.datasus.gov.br. Os municípios devem acessar desde já
o sistema para imprimir os mapas diários de acompanhamento e desenvolver estratégias
para acompanhar as famílias, registrar as informações e providenciar a digitação dos
mapas.
Novidades no Sistema
Neste semestre, ocorreram algumas alterações importantes no Sistema e novas
funcionalidades foram incorporadas. As mudanças objetivam melhorar e facilitar a
utilização do sistema. Confira as mudanças e inclusões:






Melhoria na funcionalidade de pesquisa de acompanhamento;
Criação de módulo para alteração de bairros em lote;
Criação do relatório histórico de acompanhamento da família;
Inclusão de campo no formulário para descrição do motivo que
inviabilizou acompanhamento total da família;
Obrigatoriedade do vínculo da família a um estabelecimento de saúde no
momento do acompanhamento.

Atenção para as ações de saúde que devem ser acompanhadas
ÁREA

COMPROMISSO/CONDICIONALIDADES

PÚBLICO



Acompanhamento do calendário
vacinal, do crescimento e do
desenvolvimento das crianças;



Crianças
menores de
7 anos



Pré-natal para gestantes e
acompanhamento de nutrizes.



Mulheres de
14 a 44 anos
e nutrizes

Saúde

Balanço do acompanhamento de saúde de 2008
No 2º semestre de 2008, cerca de 5,6 milhões de famílias – 58,2% do perfil de saúde do
Bolsa Família – tiveram registro de acompanhamento integral no Sistema Bolsa Família
na Saúde. De todos os municípios, 97,6% (5.430 municípios) lançaram informações no
sistema. Do total de crianças até 7 anos, foram acompanhadas 63,5%, o que
corresponde a cerca de 3,5 milhões de crianças
O percentual de famílias acompanhadas aumenta a cada período. No 2º semestre de
2007, o registro era de 46,4%. Já no mesmo período do ano passado, ficou em 58,2%.
Esses resultados refletem o trabalho dos municípios, que têm compreendido cada vez
mais a importância do acompanhamento da condicionalidade para as famílias
beneficiárias do Bolsa Família.

A condicionalidade e os recursos do IGD
Entre os 5.430 municípios que registraram o acompanhamento de saúde no 2º semestre
de 2008, 344 deles obtiveram uma taxa inferior a 20% no acompanhamento das famílias
(menos de 0,20 no IGD). De acordo com a Portaria GM/MDS nº 220/2008, para que o
município continue recebendo os recursos referentes ao Índice de Gestão
Descentralizada (IGD), é necessário que pelo menos 20% das famílias tenham o
acompanhamento integral na saúde.
A partir de fevereiro, esses municípios não receberão o repasse dos recursos do IGD, o
que valerá por seis meses. Para voltar a receber o IGD a partir do 2º semestre de 2009,
o município deverá alcançar o patamar mínimo de 20% de famílias acompanhadas no 1º
semestre de 2009.
Neste período é essencial que o gestor do Bolsa Família, em conjunto com os
responsáveis pela condicionalidade da área de saúde, identifique as dificuldades que
levaram ao registro inferior a 20% e trabalhe para a inversão dessa situação. O trabalho
conjunto entre as áreas de assistência social e saúde potencializa os resultados obtidos
no registro da condicionalidade de saúde e deve ser incentivado.
Para obter informações sobre o desempenho do seu município, verifique os resultados na
Central de Sistemas da Senarc ou no endereço eletrônico do Bolsa Família na Saúde
(bolsafamilia.datasus.gov.br),no campo relatórios consolidados.
Em caso de dúvidas, entre em contato:
- Central de Atendimento ao Gestor do PBF pelo e-mail bolsa.familia@mds.gov.br, ou
ligue para (61) 3433-1500.
- Suporte Técnico do Bolsa Família na Saúde, ligue para (61) 3448-8238 e 3448-8230.

Encontro Nacional dos Novos Prefeitos
Nos próximos dias 10 e 11 de fevereiro, prefeitos e representantes municipais estarão
reunidos no Encontro Nacional dos Prefeitos, em Brasília (DF). Durante o evento, os novos
prefeitos conhecerão ações e programas do governo federal em relação a desenvolvimento
social, habitação e saneamento, educação, saúde, trabalho e renda, entre outros. O
presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou carta a todos dirigentes municipais para o
Encontro. Para obter mais informações e ler a carta do presidente, acesse a página
eletrônica do portal federativo (www.portalfederativo.gov.br).

Atenção: É importante que o novo gestor do Bolsa Família atualize os dados
para receber, semanalmente, o Informe Bolsa Família. Para orientações de
como proceder a atualização, consultar o Informe Bolsa Família nº 159.



DÚVIDA DA SEMANA
O que o município deve fazer depois de encaminhar a documentação de troca
de gestor à Senarc?
Após o recebimento da documentação enviada pelo município, a área responsável fará a
verificação e validação da troca de gestor, além de encaminhar a senha pessoal ao e-mail
cadastrado no SGI. Com a senha pessoal, o gestor poderá acessar a Central de Sistemas
e visualizar as demais funcionalidades e arquivos disponíveis. É com esta senha também
que o gestor fará o cadastro dos técnicos que vão acessar a Central, definindo seus
perfis. Portanto, depois de enviar a documentação ao Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome (MDS), o gestor deve aguardar a validação da troca e o envio
da senha pessoal para o e-mail cadastrado no SGI.

PARA MAIS INFORMAÇÕES acesse o Fale Conosco do PBF ou entre em contato com a
Coordenação de Atendimento da Senarc: (61) 3433-1500 ou fax (61) 3433-1560/1205.

