
Programa Bolsa Família 

 

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa federal de transferência direta            

de renda com condicionalidades destinadas às famílias em situação de pobreza ou em extrema              

pobreza. Com a finalidade de promover o acesso das famílias aos direitos sociais básicos e               

romper com o ciclo intergeracional da pobreza, o programa vincula o recebimento do auxílio              

financeiro ao cumprimento de compromissos - as condicionalidades - na Saúde, Educação e             

Assistência Social pelos beneficiários.  

Na área da Saúde, as condicionalidades são compromissos para os beneficiários           

que sejam crianças menores de sete anos e mulheres em idade fértil, a fim de identificar as                 

gestantes. A Portaria Interministerial nº 2.509, de 18 de novembro de 2004, traz como              

atribuição do Ministério da Saúde (MS), compartilhada com as esferas estaduais e municipais             

do Sistema Único de Saúde (SUS), a oferta dos serviços para acompanhamento da vacinação e               

da vigilância alimentar e nutricional de crianças menores de sete anos, bem como a assistência               

ao pré-natal de gestantes.  

Tendo em vista a importância do acompanhamento de saúde para toda a            

população e a necessidade de atualização tecnológica do Sistema de Gestão do Programa             

Bolsa Família na Saúde (Sistema BFA), a partir da 2ª vigência de 2018, o sistema passou a ser                  

disponibilizado através da plataforma e-Gestor Atenção Básica (e-Gestor AB), disponível em           

https://egestorab.saude.gov.br/ ou https://bfa.saude.gov.br/. Com a transferência de       

plataforma e a consequente qualificação dos registros de acompanhamento das          

condicionalidades de saúde, a partir da 2ª vigência de 2018, o acompanhamento e             

consolidação do resultado final será por indivíduo e não mais por família. Essa modificação              

valoriza o trabalho da Atenção Primária Municipal no acompanhamento das condicionalidades           

de saúde dos beneficiários do PBF pois passa a considerar todos os beneficiários             

acompanhados e não somente as famílias totalmente acompanhadas. 

No rol dos indicadores do SISPACTO, foram estabelecidos 23 indicadores para os            

anos de 2017 a 2021, sendo 20 indicadores universais. O indicador nº 18 do SISPACTO é                

universal e corresponde a “Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do            

Programa Bolsa Família”. O objetivo é monitorar as famílias beneficiárias do PBF (famílias em              

situação de pobreza e extrema pobreza com dificuldade de acesso e de frequência aos serviços               

de saúde) ofertando ações básicas de saúde, potencializando a melhoria da qualidade de vida              

das famílias e contribuindo para a sua inclusão social. Para o indicador construído com este               

objetivo – o Governo Federal pactuou uma meta nacional de 73% de acompanhamento,             

alcançado na 2ª vigência de 2019. 


