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Bolsa Família mantém índice de
73% de famílias acompanhadas na saúde
Resultado do primeiro semestre de 2014 se equipara aos das últimas
vigências do acompanhamento das condicionalidades de saúde
Cerca de 8,8 milhões de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) foram acompanhadas nas
condicionalidades de saúde no primeiro semestre (1ª vigência) de 2014. O número equivale a 73,32% do público
do PBF com perfil para esse tipo de acompanhamento, praticamente repetindo o maior percentual atingido
(73,44%, na 2ª vigência de 2013).
Desde o segundo semestre de 2006, o percentual de cobertura das famílias vem crescendo, estabilizando-se no
patamar de 73% a partir da segunda vigência de 2012. E isso ocorreu mesmo com o aumento expressivo do
número absoluto de famílias beneficiárias com perfil de saúde, de 7,3 milhões há oito anos para 12 milhões em
2014.
No gráfico abaixo, as barras mostram o crescimento no número de famílias beneficiárias acompanhadas no país
(totais indicados à esquerda). Já a linha revela o aumento do índice de cobertura do acompanhamento das
condicionalidades de saúde (percentuais indicados à direita).
Evolução do acompanhamento das condicionalidades da saúde — Brasil, 2005 a 2014

Entre os estados, Roraima (87,2%), Paraíba (82,4%) e Tocantins (80,6%) alcançaram os maiores percentuais de
acompanhamento na 1ª vigência de 2014. O Distrito Federal foi a unidade da federação que apresentou a maior
variação de crescimento — 4,03 pontos percentuais acima do resultado do semestre anterior. Entre os
municípios, nenhum teve taxa de acompanhamento inferior a 20%.
Foram localizadas 209.239 gestantes, o que representa 43,87% da estimativa de gestantes beneficiárias do
Programa Bolsa Família para o Brasil. Das gestantes localizadas, 98,6% estavam com o pré-natal em dia.
Apesar do incremento observado nos últimos anos (veja gráfico abaixo), é importante que os municípios — com o
apoio dos estados e do governo federal — ampliem o esforço na identificação de gestantes beneficiárias.
Número de gestantes beneficiárias do PBF acompanhadas e com pré-natal em dia — Brasil,
2005 a 2014

Fonte: Ministério da Saúde/ DATASUS/Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde.

Em relação ao acompanhamento infantil, foram acompanhadas 5.314.974 crianças de um total de 7.348.870
(72,3%). Entre as crianças acompanhadas, 98,7% estavam com o calendário vacinal em dia e 85,2% tiveram os
dados nutricionais coletados.
Número de crianças beneficiárias do PBF acompanhadas, com vacinação em dia e com dados
nutricionais coletados — Brasil, 2005 a 2014.

Fonte: Ministério da Saúde/ DATASUS/Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde.

Os dados apresentados mostram os avanços desde o início do PBF, relembrando que houve aumento significativo
do número de famílias acompanhadas. A rotina semestral de monitoramento das condicionalidades de saúde
reforça o vínculo entre as famílias e a rede básica de saúde e prioriza a promoção da saúde para a população em
situação de pobreza.

Guia orienta sobre a prestação de contas dos recursos do IGD
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) disponibilizou um guia com
orientações para a prestação de contas dos recursos oriundos do Índice de Gestão Descentralizada
(IGD) do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único. O arquivo pode ser acessado no endereço
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/gestaodescentralizada.
O objetivo da publicação é orientar estados e municípios no preenchimento do Demonstrativo FísicoFinanceiro e do Parecer do Conselho de Assistência Social (CAS), no SuasWeb. Já estão abertos os
prazos para o registro dessas informações (confira no “Anote na Agenda”).
Os Gestores do PBF e os do Fundo de Assistência Social, além dos integrantes de cada CAS, podem
obter outras informações sobre o tema na Instrução Operacional nº 72, de 23 de julho de 2014, e no
Bolsa Família Informa nº 424, de 31 de julho de 2014.

CNAS promove reunião regional no Norte
O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) promove reuniões regionais com os Conselhos de
Assistência Social dos Estados (Ceas) e do Distrito Federal a fim de fortalecer o controle social do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e do Programa Bolsa Família (PBF). Neste semestre,
haverá um encontro por região do país. O primeiro está sendo realizado nesta quinta e sexta-feira, 21
e 22 de agosto, em Belém (PA), e conta com a presença de representantes dos Ceas do Acre, do
Amazonas, do Amapá, do Pará, de Rondônia, de Roraima e de Tocantins.
Entre os temas a serem debatidos está a Resolução nº 15 do CNAS, de 5 de junho de 2014, que dá

orientações aos Conselhos em sua atuação no controle social e na participação social do PBF e do
Cadastro Único. O próximo encontro regional está marcado para o Rio de Janeiro, em setembro. Mais
informações no site http://www.mds.gov.br/cnas e no blog http://www.blogcnas.org/.

ANOTE NA AGENDA
19 de setembro — Prazo para a atualização dos dados cadastrais das famílias incluídas no processo
de Revisão Cadastral de 2014.
30 de setembro — Último dia para o preenchimento, no SuasWeb, do Demonstrativo FísicoFinanceiro sobre o uso dos recursos do IGD-M e do IGD-E em 2013. Após essa data, as informações
poderão ser registradas, mas haverá repercussão no repasse de novos recursos.
31 de outubro — Último dia para o registro do Parecer do Conselho de Assistência Social sobre a
prestação de contas da aplicação dos recursos do IGD-2013. Após essa data, as informações poderão
ser registradas, mas haverá repercussão no repasse de novos recursos.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, acesse o Fale com o MDS ou entre em contato com a Central de
Relacionamento do MDS: 0800 707 2003 (segunda a sexta-feira, das 7h às 19h). Há plantão nos fins de
semana do calendário de pagamentos do Bolsa Família.

