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Revisão Cadastral de 2012
811 mil famílias devem fazer a atualização dos seus dados cadastrais para que seus benefícios
não sejam bloqueados e, até mesmo, cancelados
Em maio, a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc/MDS) deu início ao processo de Revisão
Cadastral 2012. Para orientar os municípios sobre como proceder, foi publicada a Instrução Operacional nº
53, de 02 de maio, que divulga informações e procedimentos relativos ao processo de atualização do
cadastro das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF).
Em janeiro deste ano, 1,5 milhão de famílias estavam com os cadastros desatualizados e, até o momento,
somente 689 mil famílias atualizaram os dados cadastrais, restando ainda, 811 mil famílias que precisam ter
os dados do cadastros atualizados. O processo se encerra em dezembro de 2012 e as famílias que não
efetuarem a Revisão Cadastral terão os benefícios bloqueados, e posteriormente, cancelados.
Veja os
números de atualizações, mês a mês, e o calendário que vincula o mês de Revisão Cadastral ao final do
Número de Identificação Social (NIS) do Responsável Familiar:

Revisão 2012
Janeiro 1.527.760
Abril 1.206.918
Maio 945.882
Junho 891.061
Julho 811.190
Calendário de Revisão Cadastral 2012
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Mês de Revisão Cadastral
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

É importante lembrar que a atualização cadastral pode ser feita antes ou depois do mês informado, até o
prazo final de 31 de dezembro de 2012, para evitar o bloqueio do benefício .
Nesta etapa é fundamental que os municípios se organizem para que essas 811 mil famílias tenham os
cadastros atualizados. A Revisão Cadastral busca garantir a qualidade das informações cadastrais das
famílias atendidas pelo PBF, mantendo os dados sempre atualizados. Com as informações atualizadas, é
possível avaliar as condições de elegibilidade para o recebimento dos benefícios financeiros do PBF.

RESULTADO DO ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADE DA SAÚDE - 1ª VIGÊNCIA
2012
No último dia 13 de julho encerrou-se o registro do acompanhamento de condicionalidade da saúde
dos beneficiários do PBF, referente à 1ª vigência de 2012 (janeiro a junho). As equipes e
unidades de saúde de todo o Brasil acompanharam 72,79% de 10.322.561 famílias com
perfil saúde , o que representa 7.514.018 famílias. Este foi o maior índice já alcançado na
série histórica, desde 2006.
Os compromissos das condicionalidades de saúde são o acompanhamento do calendário vacinal, do
crescimento e desenvolvimento das crianças menores de sete anos, e o acompanhamento de gestantes
e nutrizes.
O resultado alcançado nesta 1ª vigência de 2012 , reflete a continuidade da tendência de crescimento.
De fato, o número de famílias acompanhadas superou 2,17%, o que corresponde à 159.913 famílias,
em relação ao mesmo período do ano passado. Confira os resultados:
1ª vigência Brasil

% de famílias acompanhadas

2008

57,60

2009

63,08

2010

67,51

2011

70,20

2012

72,79

Fonte: Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde/MS

Comparando-se este resultado com o da 2ª vigência de 2011 (julho a dezembro), houve um
crescimento de 3,68%, o que significa mais de 266.665 famílias acompanhadas pelas equipes de
saúde.
1ª vigência Brasil

2ª vigência Brasil

% de famílias
acompanhadas

% de famílias
acompanhadas

ANO
2008

57,6

58,24

2009

63,08

64,48

2010

67,51

68,42

2011

70,2

71,85

2012

72,79

Fonte: Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde/MS

Ao longo da série histórica, também houve significativa redução no número de municípios com menos
de 20% de acompanhamento. Na 1ª vigência de 2011, por exemplo, 22 municípios com
acompanhamento inferior a 20% deixaram de receber os recursos do Índice de Gestão
Descentralizada(IGD). Na 2ª vigência de 2011, 18 municípios enquadraram-se nessa situação e, neste
último resultado, somente 16 municípios.
Outro resultado positivo nesta 1ª vigência do acompanhamento das condicionalidades de saúde, foi a
queda do número de municípios que não registravam as informações no Sistema de Gestão do

Programa Bolsa Família na Saúde, passando de 10 (nas 1ª e 2ª vigências de 2011), para apenas 7.
Mais do que apenas números, estes resultados refletem o ótimo trabalho das equipes de saúde dos
estados e, principalmente, dos municípios responsáveis pelo acompanhamento das condicionalidades
de saúde, sob a gestão da Secretaria de Atenção Básica, do Ministério da Saúde, com o apoio e a
parceria da Senarc, junto a um significativo conjunto de famílias brasileiras.
Atenção - Já está disponível para download o tutorial sobre Benefício para Superação da
Extrema
Pobreza
na
Primeira
Infância
(BSP)
no
endereço
eletrônico:
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/capacitacao/tutorias. Leia e saiba mais sobre o assunto.
ANOTE NA AGENDA
31/08 – Prazo final para registro do parecer do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) no
SuasWeb referente ao IGD-M.

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.

