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Em 2014, 54% das escolas incluídas no PSE
têm maioria de alunos do Bolsa Família
O Nordeste concentra o maior número de escolas “maioria PBF” no Saúde na Escola. Em todo o
Brasil, a iniciativa poderá atender cerca de 9 milhões de estudantes beneficiários do PBF
Os resultados do processo de adesão dos municípios ao Programa Saúde na Escola (PSE) em 2014 consolidam
uma estratégia adotada no ano passado: privilegiar a inclusão de escolas com estudantes em situação de
maior vulnerabilidade, como aquelas com maioria de alunos beneficiários do Programa Bolsa Família (“maioria
PBF”). Neste ano, 54% das instituições participantes do PSE são “escolas maioria PBF”. Confira:


4.769 municípios (85,6% dos municípios brasileiros) fizeram a adesão ou a readesão em 2014;



78,3 mil escolas (contando com as creches) foram incluídas nos termos de compromisso firmados
pelos municípios ao aderir ao PSE. Dessas, 42 mil (54%) são ―escolas maioria PBF‖.
Quantidade de escolas incluídas na adesão do PSE em 2014 por Região

Regiões

Outras escolas

Centro-Oeste
Nordeste
Norte
Sudeste
Sul
BRASIL

3.133
9.968
2.510
12.697
7.943
36.251

Maioria PBF
1.204
29.782
4.458
4.987
1.651
42.082

Total de escolas
no PSE 2014
4.337
39.750
6.968
17.684
9.594
78.333

Fonte: MEC/MS/MDS – Elaboração Decon/Senarc/MDS

Das escolas “maioria PBF” incluídas no PSE, 29,8 mil (71% do total de 42 mil) estão concentradas no
Nordeste. Nas outras regiões do país, a proporção de “escolas maioria PBF” é bem menor: 3% no CentroOeste, 11% no Norte, 12% no Sudeste e 4% no Sul.
Com relação ao total de estudantes beneficiários do PBF matriculados nas escolas incluídas no PSE em 2014,
estima-se que 9 milhões podem ser atendidos pelo Programa, em um universo de 22,8 milhões de alunos,
segundo dados do Educacenso de 2013. A Região Nordeste, mais uma vez, é a que reúne a maioria dos
estudantes do PBF incluídos no PSE: 5 milhões. Em seguida, vêm as regiões Sudeste e Norte.
O que é o PSE
O Programa Saúde na Escola é uma política intersetorial dos Ministérios da Saúde e da Educação, instituída
pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Tem o objetivo de desenvolver ações de promoção da
saúde, na perspectiva da formação integral de crianças, adolescentes e jovens. As iniciativas do PSE podem
abranger: avaliação nutricional e promoção da alimentação saudável; avaliação oftalmológica e auditiva;
avaliação da saúde e da higiene bucal; atividade física; prevenção ao uso de drogas; promoção da saúde
sexual e da saúde reprodutiva; controle do tabagismo e de outros fatores de risco de câncer; etc.
O Programa Bolsa Família tornou-se parceiro do PSE em junho do ano passado. Com essa parceria, houve
grandes avanços no processo de adesão ao PSE. Desde 2013, pelo menos 50% das escolas que os municípios
incluíssem no PSE, por meio de termo de adesão, deveriam ser: “escolas maioria PBF”; escolas do Programa
Mais Educação; creches e pré-escolas; escolas com adolescentes em medidas socioeducativas; escolas do

campo; ou escolas já participantes do PSE. A adesão também foi estendida a todos os municípios brasileiros.
Neste ano, além de manter esses requisitos, o processo de adesão foi simplificado no Portal do Gestor da
Atenção Básica. Outra novidade foi a possibilidade de as Secretarias de Educação e de Saúde incluírem o NutriSus para as creches dos seus municípios. O Nutri-Sus é uma estratégia do Ministério da Saúde de prevenção
das deficiências nutricionais das crianças até 5 anos de idade. Os municípios puderam optar por receber sachês
com vitaminas e sais minerais para fortalecer a alimentação dessas crianças.
Nova versão do Sicon
Para aprimorar a gestão das condicionalidades do Programa Bolsa Família, a Secretaria Nacional de
Renda de Cidadania, (Senarc), do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS),
efetuou algumas mudanças no Sistema de Condicionalidades (Sicon). O Sicon continuará dentro do
SIGPBF, mas terá uma apresentação visual diferente, além de novas funcionalidades. O objetivo das
alterações é facilitar o uso do Sistema, otimizando o trabalho dos Gestores. A nova versão do Sicon
estará disponível em setembro. Em breve, haverá um informativo mais detalhado a respeito do assunto.

Atenção aos prazos da Revisão Cadastral 2014
Em 19 de setembro, termina o prazo da primeira etapa da Revisão Cadastral 2014. Caso não atualize
seus dados cadastrais até essa data ou deixe de atender aos critérios para fazer parte do Programa
Bolsa Família, a família incluída no processo de Revisão poderá ter os benefícios bloqueados a partir
de novembro de 2014.
Quem tiver os benefícios bloqueados por descumprimento do prazo mencionado acima ainda poderá
atualizar as informações cadastrais até 12 de dezembro. Após essa data, a família que não fizer a
atualização ou sair do perfil de renda do PBF terá os benefícios cancelados a partir de janeiro de
2015.
Os beneficiários incluídos no processo de Revisão Cadastral 2014 têm recebido mensagens, no
comprovante de saque do benefício (extrato), para procurar o setor responsável pelo Bolsa Família a
fim de regularizar a situação.

ANOTE NA AGENDA
31 de agosto — Data-limite para a adesão ou a readesão das escolas ao Programa Mais Educação em
2014.
30 de setembro – Prazo para os municípios e os estados inserirem, no SuasWeb, as informações da
prestação de contas do IGD-2013, sem que haja interrupção nos repasses.
31 de outubro – Prazo para que os Conselhos de Assistência Social registrem, no SuasWeb, sua
deliberação sobre a comprovação dos gastos do IGD-2013.

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).

