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1. 

1. 1. 

2. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

NOTA TÉCNICA N" 169/2018-CGAN/DAB/SAS/MS 

ASSUNTO 

Divulgação dos resultados do acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família na 2" vigência de 2017. 

ANÁLISE 

2.1. O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa federal de transferência direta de renda com condicionalidades destinado às familias em 
situação de pobreza e extrema pobreza, no qual o recebimento do auxilio está vinculado ao cumprimento de compromissos assumidos pelas famílias e pelo poder 
público nas áreas de saúde, educação e assistência social. 

2.2. As condicionalidades de sati.dc do PBF, compreendidas pelo acompanhamento da imunização, do crescimento e desenvolvimento de crianças 
menores de sete anos e da assistência ao pré-natal de gestantes e ao puerpério, visam garantir acesso ao direito à saúde às famílias inscritas no programa. 

2.3. A cada período de acompanhamento são registradas as seguintes infonnações para o acompanhamento das condicionalidades: estado nutricional de 
crianças e mulheres, situação do calendário vacinai de crianças menores de sete anos, situação de aleitamento matemo de crianças menores de dois anos e, caso a 
mulher esteja gestante, data da última menstruação e situação de acesso ao pré-natal. 

2.4. O registro das infonnações coletadas é realizado no Sistema de Gestão do Prob'Tama Bolsa Família na Saúde - BFA, disponível para todos os 
municipios brasileiros através do link bolsafamilia.datasus.gov.br. Este sistema pennite aos responsáveis pela Gestão das Condicionalidades de Saúde nas 
Secretarias Municipais de Saúde as seguintes opções: 

Identificação e impressão das listas contendo a relação das familias beneficiárias a serem acompanhadas em cada vigência; 

Registro do acompanhamento das condicionalidades de saúde; 

Vinculação da família beneficiária à equipe de saúde que realiza o acompanhamento; 

Visualização do histórico de acompanhamento de saúde da família; 

Visualização das familias em descumprimento de condicionalidades da saúde para busca ativa; 

Geração de relatórios consolidados com os resultados parciais do acompanhamento das condicionalidades de saúde por município, entre 
outras. 

2.5. Tendo em vista a diretriz de equidade e os compromissos do Sistema Único de Saúde (SUS) na redução das desigualdades sociais e pobreza, e 
considerando a Atenção Básica (AB) à saúde como principal porta de entrada do cidadão aos serviços, o acompanhamento das condicionalidades de saúde insere-se 
no rol das atividades pactuadas na AB, oportunizando o olhar para a condição de saúde da unidade familiar. 

2.6. Esta nota apresenta os resultados do acompanhamento das condicionalidades de saúde das famílias inscritas no PBF, alcançados na 2ª 

vigência de 2017, compreendendo o periodo entre os meses de julho a dezembro. 

ACOMPANHAi\.'JENTO 

1- Acompanhamento geral das familias inscritas no Programa Bolsa Família

2.7. O total de familias a serem acompanhadas na 2ª vigência de 2017 foi de 10.981.383, das quais a saúde acompanhou 8.507.592 (77,47%), 
englobando 18.634.691 pessoas com acompanhamento individualizado, sendo crianças menores de sete anos e 13.225.81\mulhercs, das quais 369.377 eram 
gestantes. 

2.8. Comparando-se os resultados alcançados na 2ª vigência de 2017 com a 1., vigência de 2017, observamos um aumento de 2,25 pontos percentuais no 
desempenho do acompanhamento das condicionalidades de saúde. Observa-se também que apesar de não haver aumento no número de crianças acompanhadas, o 
percentual de cobertura de crianças aumentou: na primeira vigência de 2017 foi de 72,11% e passou para 74,33% na segunda vigência de 2017. 

2.9. Destaca-se ainda uma diminuição no percentual e número de gestantes identificadas (83,22% na 1" vigência de 2017 para 79,41% na 2" vigência, 
diminuição de 19.607 gestantes identificadas, uma queda de 3,81 pontos percentuais). 

2.10. O Gráfico 1 a seguir apresenta a evolução percentual do acompanhamento das famílias inscritas no programa. 

Gráfico 1. Número de famílias acompanhadas e percentual de acompanhamento das condicionalidades de saúde de famílias do PBF. Brasil, 2014 a 2017. 
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Fonte: MINISTÉRIO da SAÚDE/DATASUS/Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde. 

2.11. No rol dos indicadores do SISPACTO, foram estabelecidos 23 indicadores para os anos de 2017 a 2021, sendo 20 indicadores universais, ou seja, de 
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