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Municípios têm pouco mais de um mês para registrar o
acompanhamento da condicionalidade de saúde
Índice de acompanhamento tem impacto sobre o IGD
Dia 02 de julho é a data limite para que os municípios registrem o acompanhamento das condicionalidades
da saúde das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) com ―perfil saúde‖ (famílias com
crianças menores de sete anos e mulheres entre 14 e 44 anos – possíveis gestantes), referente ao primeiro
semestre de 2011.
O Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde (SigPBF) está disponível desde fevereiro para
que os gestores e agentes de saúde identifiquem as famílias, organizem as atividades, realizem o
acompanhamento e, por fim, registrem o atendimento.
Até o momento, das 10,7 milhões de famílias beneficiárias do PBF com perfil saúde neste primeiro
semestre, apenas 30,51% estão com registro do acompanhamento, sendo que 794 municípios ainda não
registraram nenhuma informação. Dentre eles, 132 estão em situação mais preocupante, porque sequer
acessaram o Sistema.
É importante lembrar que os índices de acompanhamento da saúde obtidos no período impactam
diretamente o valor do repasse do Índice de Gestão Descentralizada (IGD) por seis meses, até que os
resultados do próximo período de acompanhamento estejam disponíveis.
Além de preencher os Mapas de Acompanhamento, os agentes de saúde devem atentar para o
atendimento diferenciado e humanizado requerido pelas famílias, considerando os diversos contextos de
acesso aos serviços de saúde. Esse atendimento garante a oferta de ações preventivas e contribui para
melhorar a condição de vida da população, objetivo final das condicionalidades.
Faltando pouco mais de um mês para o término do prazo, de acordo com o cronograma previsto, esta é a
fase de conclusão do preenchimento dos Mapas de Acompanhamento e início da digitação das informações
colhidas no Sistema de Acompanhamento da Saúde.
Mas ainda é possível identificar casos de crianças que não estão com a vacinação em dia e de gestantes
que não tenham realizado o pré-natal. Deve-se encaminhá-las para o atendimento necessário, após o qual
o cumprimento das condicionalidades deverá ser registrado. Dessa forma, evita-se que a família esteja em
descumprimento no momento da consolidação das informações.
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.
No caso de famílias não localizadas – porque não residem mais no endereço constante no Mapa, estão com
o endereço incorreto ou por não comparecimento ao estabelecimento de saúde –, o esforço de localização

pode ser conjunto.
O Sistema Bolsa Família na Saúde permite acesso público, e oferece informações consolidadas por
município. Essas informações são atualizadas todas as segundas-feiras, com base no registro da semana
anterior, e oferecem os subsídios necessários para o trabalho articulado entre Gestor Municipal do PBF e
Gestor Municipal da Saúde.
Lembramos que devido às características do ciclo de acompanhamento da saúde e à implantação da nova
versão do Cadastro Único para Programas Sociais (Versão 7), as informações disponíveis para o
acompanhamento da Saúde no SigPBF refletem as atualizações feitas no Cadastro Único até outubro 2010
e constantes na folha de pagamento de novembro de 2010.
IMPORTANTE: As informações dos beneficiários do PBF com perfil saúde devem ser inseridas no
Sistema Bolsa Família na Saúde. Muitos municípios continuam registrando as informações no SISVAN
WEB, que não torna os dados disponíveis ao PBF. Caso os municípios tenham dúvidas quanto ao manuseio
do Sistema, basta entrar em contato com as Coordenações Estaduais do Programa ou com o Ministério da
Saúde, pelos telefones: (61) 3306-8015 / 3306-8017, ou pelo e-mail: bfasaude@saude.gov.br.
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Região

Famílias
Perfil Saúde (1)

Famílias
% das Famílias
com Acompanhamento com Acompanhamento

REGIÃO CENTRO-OESTE

DISTRITO FEDERAL

19.263

1.878

9,75%

GOIÁS

283.294

104.517

36,89%

MATO GROSSO
MATO GROSSO DO SUL

144.128

35.277

24,48%

115.315

22.662

19,65%

Total da região

562.000

164.334

29,24%

REGIÃO NORDESTE

ALAGOAS

347.185

104.662

30,15%

1.371.770

455.394

33,20%

CEARÁ

860.335

309.910

36,02%

MARANHÃO

730.810

219.457

30,03%

PARAÍBA

372.627

128.484

34,48%

PERNAMBUCO

865.850

249.294

28,79%

PIAUÍ

343.515

112.986

32,89%

RIO GRANDE DO NORTE
SERGIPE

281.094

104.518

37,18%

192.933

66.793

34,62%

5.366.119

1.751.498

32,64%

ACRE

51.969

13.061

25,13%

AMAPÁ

39.308

8.725

22,20%

AMAZONAS

243.364

102.560

42,14%

PARÁ

592.533

195.217

32,95%

RONDÔNIA

98.972

31.758

32,09%

RORAIMA
TOCANTINS

36.058

19.161

53,14%

108.489

46.532

42,89%

1.170.693

417.014

35,62%

BAHIA

Total da região
REGIÃO NORTE

Total da região
REGIÃO SUDESTE

ESPIRITO SANTO

164.718

47.032

28,55%

MINAS GERAIS

980.203

301.296

30,74%

RIO DE JANEIRO
SÃO PAULO

584.703

120.994

20,69%

1.016.708

216.179

21,26%

Total da região

2.746.332

685.501

24,96%

PARANÁ

400.765

136.239

33,99%

RIO GRANDE DO SUL
SANTA CATARINA

376.540

90.799

24,11%

124.786

33.344

26,72%

Total da região

902.091

260.382

28,86%

10.747.235

3.278.729

30,51%

REGIÃO SUL

Total geral

Fonte: Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde / MS.
Nota: (1) Famílias com crianças menores de 7 anos e mulheres em idade fértil (14 a 44 anos).

Prazo para o segundo período de acompanhamento da frequência escolar
Está aberto o segundo período de acompanhamento da frequência escolar deste ano, referente às aulas
dos meses de abril e maio. O registro da frequência poderá ser feito até dia 29 de junho. O
acompanhamento envolve um público de 16,8 milhões de beneficiários, sendo 15,7 milhões na faixa
etária de seis a 15 anos e 1,1 milhão com idade entre 16 e 18 anos.
O Sistema Presença/MEC já disponibilizou para cada município a lista dos beneficiários para
acompanhamento, escolar por escola. Com isso, os municípios podem imprimir os formulários e dar
início ao acompanhamento. Nestes primeiros dias, ainda não estará disponível a funcionalidade de
registro da frequência (o procedimento poderá ser realizado a partir do dia 01 de junho de 2011).
É importante que os municípios se organizem para que todas as escolas recebam a lista de seus alunos
beneficiários e possam retorná-las em tempo para o registro no Sistema. Além disso, neste período —
mesmo ainda não sendo possível registrar a frequência — pode-se atualizar as informações de série e
escola dos beneficiários.
Este é, também, um momento propício para realizar e acolher transferências de alunos e buscar a escola
dos beneficiários em situação ―não localizado‖, atualizando o código Inep da escola no Sistema
Presença/MEC. Mais informações: Instrução Operacional Senarc/SNAS nº 08 de 2011 e no Informe 267.
Prazo para informar aprovação de gastos do IGD acaba no dia 31 de maio
Um levantamento realizado em 17 de maio mostrou que 960 (18,20%) municípios ainda não haviam
prestado ao MDS as informações sobre as deliberações tomadas por seus respectivos Conselhos
Municipais de Assistência Social (CMAS) a respeito da comprovação dos gastos dos recursos recebidos e
executados a título do IGD em 2009.
Desse total, 240 municípios ainda não haviam repassado as informações sobre suas contas aos
respectivos CMAS. Os outros 720 já haviam feito isso, porém ainda não havia registro da aprovação das
contas no SUASWEB. Sem a conclusão desse procedimento até 31 de maio próximo, esses municípios
ficarão impossibilitados de receber os recursos do IGD referentes ao mês de junho, até que regularizem
a situação.
O MDS publicou, em 30 de março de 2011, a Instrução Operacional n.º 43, prorrogando para até 31 de
maio de 2011 o prazo para que o CMAS informe ao MDS sobre a deliberação acerca da conformidade da
aplicação dos recursos do IGD no município. A partir dessa data, os referidos Conselhos continuarão
tendo acesso ao sistema SUASWEB para lançar as informações. Entretanto, os municípios só voltarão a
receber os recursos do IGD relativos ao mês seguinte (ou subsequente) àquele em que o CMAS
regularizar o lançamento. Conforme determina a Portaria MDS nº 754, de 20 de outubro de 2010 (art.
2º, § 4º), recursos não recebidos não serão repostos.
Caso as informações lançadas pelo CMAS indiquem a não conformidade das contas, o município só
voltará a receber os recursos após a regularização da situação e o lançamento das informações quanto à
regularização no SUASWEB.

ANOTE NA AGENDA
31 de maio - Prazo para o registro da deliberação do CMAS quanto à análise da comprovação dos
gastos do IGD-M referentes ao exercício de 2009 no SuasWeb.
29 de junho - Prazo final para os registros de frequência do segundo período de acompanhamento da
condicionalidade de educação, referente às aulas dos meses de abril e maio de 2011.
02 de julho - Prazo para que os municípios registrem o acompanhamento das condicionalidades da

saúde das famílias beneficiárias do PBF com ―perfil saúde‖, referente ao primeiro semestre de 2011.

DÚVIDA DA SEMANA
Caso o município não tenha migrado para Versão 7 do Cadastro Único por não ter acesso à
internet ou ao módulo consulta e, posteriormente, passe a ter acesso, como ele pode
informar ao MDS que já está apto para a migração?
Caso o município não tenha migrado para a Versão 7 por pendência de acesso ao Módulo de Consulta
não será necessário realizar nenhuma ação. As informações de acesso ao sistema são encaminhadas
mensalmente pela Caixa. Caso o município regularize esta situação, basta aguardar a próxima lista de
migração, onde os dados atualizados serão considerados.
Se o município não migrou porque está com pendência de infraestrutura de conectividade, deverá
enviar ofício ao MDS informando que a situação de acesso à internet já está regularizada.
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) 3433-1614/1615.

