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Municípios tem até o dia 31 de dezembro para
realizar o acompanhamento de saúde dos
beneficiários do PBF
Crianças menores de sete anos e mulheres de 14 a 44 anos devem ter as
informações de saúde registradas no Sistema Bolsa Família na Saúde
O bom acompanhamento da área de Saúde se reflete em melhorias na qualidade
de vida das famílias beneficiárias e possibilita que o município receba mais
recursos do Índice de Gestão Descentralizada (IGD) para serem investidos nas
ações locais de gestão do Programa Bolsa Família. Embora o acompanhamento da
agenda de saúde da família seja responsabilidade das Secretarias Municipais de
Saúde, cabe ao gestor municipal do Programa Bolsa Família trabalhar em parceria
com os técnicos da saúde, oferecendo toda a ajuda necessária.
Lembramos que o Sistema Bolsa Família na Saúde tem acesso público, e oferece
informações consolidadas por município do estado. Essas informações são
atualizadas todas as segundas-feiras com base no registro da semana anterior e
oferecem os subsídios necessários ao trabalho articulado entre Coordenador
Estadual do PBF, Coordenador Estadual do PBF na Saúde e Gestor Municipal do
PBF.
Os gestores municipais e os coordenadores estaduais do PBF, também, podem
consultar informações referentes às famílias que devem ser acompanhadas. Para
isso, devem utilizar a senha de acesso fornecida pela CGPAN/MS. Essa senha não
permite incluir ou alterar os dados da família, pois essas ações são restritas ao
técnico da área de Saúde do município.
Caso não possua mais o login e senha, o município deve encaminhar um e-mail
para bfasaude@saude.gov.br, com os seguintes dados: nome do responsável pelo
PBF estadual ou municipal, CPF, nome do município, telefone com DDD, cargo e
órgão, endereço de e-mail válido, e aguardar o retorno.
IMPORTANTE: as informações dos beneficiários do PBF com perfil saúde
devem ser inseridas no Sistema Bolsa Família na Saúde, disponível em:
http://bolsafamilia.datasus.gov.br. Muitos municípios continuam registrando
as informações no SISVAN WEB e, com isso, estão atingindo 0% de registro
das informações de saúde em relação ao PBF. Caso os municípios tenham
dúvidas quanto ao manuseio do sistema, elas podem solicitar esclarecimentos
às Coordenações Estaduais do Bolsa Família na saúde, ou então por meio dos
seguintes
contatos: (61)
3306-8015
/
3306-8017,
ou e-mail:
bfasaude@saude.gov.br.

Resultados parciais
Conforme dados consolidados em na primeira semana de novembro apenas
23,63% das famílias estão com acompanhamento registrado no “Sistema Bolsa
Família na Saúde”. Mais de 1.400 municípios ainda não acessaram o sistema para
conhecer as famílias a serem acompanhadas.
Conheça os resultados por estado com os percentuais de famílias acompanhadas
e municípios que registraram informações de acompanhamentos até 07.11.09
(data da última consolidação).
Acompanhamento de Saúde e o IGD
O IGD é composto pela média aritmética de quatro taxas, entre elas a taxa de
acompanhamento da agenda de saúde dos beneficiários do PBF. Para que o
município receba os recursos calculados com base no IGD, é preciso que cada
uma dessas taxas alcance um mínimo de 0,2.
Curso a Distância do Programa Bolsa Família na Saúde
Informamos que estão abertas as inscrições para o Curso a Distância do
Programa Bolsa Família na Saúde, organizado pela Coordenação-Geral de
Alimentação e Nutrição – CGPAN/MS. O Curso é destinado aos profissionais,
municipais e estaduais, que executam ações de monitoramento e
acompanhamento das famílias beneficiárias do Programa na saúde. A duração é
de oito dias úteis.
Para acessar o curso entre no ambiente UniverSUS no endereço
http://universus.datasus.gov.br e clique em “novo usuário”. Em seguida, escolha
o curso “Bolsa Família” e preencha o formulário de cadastro. Ao final do cadastro,
será emitida uma senha, que deverá ser utilizada no primeiro acesso ao curso.
Serão três turmas, a primeira começou no dia 9 e vai até 18 de novembro. A
segunda, de 23 de novembro a 2 de dezembro e a última de 7 a 16 de dezembro.
Outras informações pelo e-mail: bfasaude@saude.gov.br.

Teleconferência sobre ações de atualização cadastral
Durante o ano de 2009, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome (MDS) desenvolveu diversas ações para promover melhorias na gestão
do Programa Bolsa Família, presente em 12,4 milhões de lares brasileiros.
Em fevereiro, por exemplo, foi dado início a uma ampla revisão cadastral
com objetivo de atualizar as informações socioeconômicas das famílias, para
que elas pudessem continuar recebendo o benefício.
Esse é um dos temas previstos para a teleconferência que o MDS realizará,
por meio da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), no
próximo dia 16 de novembro (segunda-feira), das 16h às 17h30. Dirigido a
gestores de todo o país, o encontro poderá ser assistido pelo site da
Empresa Brasil de Comunicação (EBC), pela NET – em cidades que captam o
sinal da NBR (veja lista abaixo) – e pelo canal 146 da Sky (TV a cabo).
A teleconferência vai abordar também as atualizações cadastrais que estão
acontecendo até 31 de dezembro, relacionadas com o resultado da

comparação das informações do CadÚnico com a Relação Anual de
Informações Sociais (Rais), e com a auditoria do Tribunal de Contas da
União (TCU). Outro tema em pauta é a utilização do Sistema de
Monitoramento do Cadastro Único (Simac).
Participam do evento a secretária nacional de Renda de Cidadania, Lúcia
Modesto; a diretora do Cadastro Único para Programas Sociais, Letícia
Bartholo; a coordenadora-geral de operacionalização do Cadastro Único, Ana
Maria Machado Vieira; a gerente nacional do Cadastro Único na CAIXA, Ana
Lúcia Brito; e o coordenador-geral de Benefícios do MDS, Anderson Brandão.
Ao longo do programa, os gestores poderão fazer perguntas por telefone e
fax, que serão informados durante a exibição.
Para acompanhar a teleconferência pelo site da EBC Serviços acesse a
página inicial (www.ebcservicos.ebc.com.br) e, no menu Veículos, clique em
NBR.
Em
seguida,
clique
em
“Ao
vivo”
(http://www.ebcservicos.ebc.com.br/veiculos/nbr/nbr-ao-vivo)
Para assistir à teleconferência via satélite, sintonize a antena parabólica com
base nos seguintes parâmetros (sinal da NBR):
Recepção Digital de Satélite:
Satélite: Star One C2
Posição Orbital do Satélite: 70°W
Polarização: Horizontal
Frequência: 3632
Padrão: DVB-S
SYMBOL RATE: 4.6875
FEC 3/4
PID DE VÍDEO: 0308
PID DE ÁUDIO: 0256
PID DE PCR: 8190
Recepção Analógica de Satélite:
Satélite: Star One C2
Posição Orbital do Satélite: 70°W
Freq.: 4030
Banda L : 1120
Polarização : Vertical
Pela NET (canais das cidades que captam o sinal da NBR):
Anápolis - GO
Belo Horizonte - MG
Blumenau - SC
Brasília - DF
Campinas - SP
Campo Grande - MS
Florianópolis - SC
Goiânia - GO
Indaiatuba - SP
Porto Alegre - RS
Ribeirão Preto - SP
Rio de Janeiro - RJ
Santos - SP
São José do Rio Preto - SP
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Sky TV: canal 146
OiTV (Rio de Janeiro): canal 696
Caso a NBR precise transmitir evento ao vivo do presidente Lula, a
teleconferência será interrompida e retomada após o fim da transmissão
presidencial ou durante a programação, a critério da emissora.
Informações para gestores: (61)3433-1500
E-mails para perguntas sobre os temas: teleconferências@mds.gov.br

ANOTE NA AGENDA
31 de dezembro – último dia para atualizar os cadastros com
inconsistências na informação de renda identificados na comparação da
Base do CadÚnico com a Rais. Os arquivos com os cadastros que se
encontram nessa situação estão disponíveis na Central de Sistemas.
31 de dezembro – último dia para atualizar os cadastros e preencher os
questionários complementares das famílias identificados na auditoria do
Tribunal de Contas da União com indícios de irregularidades. A lista das
famílias e os questionários estão disponível na Central de Sistemas. Para
mais informações, consulte o Bolsa Família Informa nº 181 e a Instrução
Operacional Senarc/MDS nº 31/2009
31 de dezembro – termina o prazo para registro das informações de
acompanhamento das condicionalidades de saúde, relativas ao 2°
semestre de 2009. Para registrar as informações, acesse:
http://bolsafamilia.datasus.gov.br/w3c/bfa.asp.

DÚVIDA DA SEMANA
O que o gestor deve fazer se esquecer sua senha de acesso à
Central de Sistemas?
Após a validação da troca de gestor na Central de Sistemas,
automaticamente a senha de gestor é gerada e encaminhada para o e-mail
cadastrado no SGI. Caso o gestor esqueça sua senha, poderá, assim que
acessar a Central de Sistemas, efetuar o comando “Esqueceu sua
Senha?”, que se encontra na Identificação do Usuário.
Dessa forma, o sistema enviará a nova senha para o endereço de e-mail
que foi cadastrado pelo gestor municipal no Sistema de Gestão Integrada
(SGI). Logo, é imprescindível que o gestor mantenha seu e-mail sempre
atualizado no SGI para que esta ferramenta funcione como esperado.
Ressaltamos que alguns endereços eletrônicos não reconhecem o e-mail do
MDS como um e-mail seguro, sendo assim, favor verificar o recebimento
inclusive nos “Lixos Eletrônicos” e/ou “Spam’s”.

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) 34331614/1615.

