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As condicionalidades do Programa Bolsa Família

(PBF) são compromissos assumidos pelas famílias

beneficiárias nas áreas de Saúde e Educação.

PRESSUPOSTO

Famílias que não acessam os serviços sociais

básicos são mais vulneráveis

OBJETIVO PRINCIPAL

Elevar o acesso dos brasileiros mais pobres aos direitos sociais de 

saúde, educação e assistência social e contribuir para a 

interrupção do ciclo de reprodução da pobreza entre as gerações

Condicionalidades do PBF



ÁREA COMPROMISSO/ 

CONDICIONALIDADES

PÚBLICO

SAÚDE · acompanhamento do calendário

vacinal, do crescimento e do

desenvolvimento das crianças

crianças menores de 7 anos

· pré-natal para gestantes e

acompanhamento de nutrizes

gestantes e nutrizes

EDUCAÇÃO matrícula e freqüência escolar 

mensal mínima de 85%

crianças e adolescentes

entre 6 e 15 anos

matrícula e freqüência escolar 

mensal mínima de 75%

jovens de 16 e 17

ASSISTÊNCIA 

SOCIAL

serviços sócio educativos e de 

convivência

crianças até 15 anos

Condicionalidades do PBF

MDS



Condicionalidades do PBF
• Evidenciam desigualdades de acesso a serviços

públicos estimulando a ampliação da oferta de forma

regular e adequada;

• Promovem o acesso das famílias aos serviços

públicos de educação, saúde e assistência social

• Monitoram as políticas públicas locais;

• Identificam as famílias em situação de maior

vulnerabilidade e risco social.



•Lei nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004 (Programa Bolsa

Família)

• Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004 (Programa Bolsa

Família)

• Portaria Interministerial nº 3.789, DOU de 18 novembro de

2004 (Freqüência Escolar)

• Portaria Interministerial nº 2.509, DOU de 22 novembro de

2004 (Ações de Saúde)

•Portaria nº 321, DOU de 29 de setembro de 2008 (Gestão de

Condicionalidades)

Marco Legal das Condicionalidades do PBF



Daniel Ximenes & Juliana Agatte, 2011



• Período de Acompanhamento da saúde e da educação

• Período de Registro das informações do acompanhamento nos 

sistemas

• Repercussão Gradativa com base nos resultados registrados e 

consolidados de descumprimento da condicionalidade

• Apresentação de Recursos pelas famílias quanto aos efeitos 

decorrentes do descumprimento

• Acompanhamento sócio assistencial de famílias em situação 

de descumprimento de condicionalidade

Gestão de Condicionalidades



Período de Acompanhamento Meses de Referência

EDUCAÇÃO

Primeiro Fevereiro e Março

Segundo Abril e Maio

Terceiro Junho e Julho

Quarto Agosto e Setembro

Quinto Outubro e Novembro

SAÚDE

Primeiro Janeiro a Junho

Segundo Julho a Dezembro

Período de Acompanhamento

MDS



MDS

Envia lista de 
beneficiários (6 e 17 

anos) ao MEC

MEC

Carrega a base de beneficiários 
no sistema de acompanhamento 

da freqüência escolar e 
disponibiliza aos municípios

MUNICÍPIO

Operador máster

Municípios registram as 
informações de freqüência 

dos alunos(as) PBF no 
sistema e envia ao MEC

MEC

Recebe as informações 
de todos os municípios , 
consolida os resultados e 

envia ao MDS

MDS  

Avalia os resultados e 
identifica o número de 

alunos(as) que descumpriram 
a condicionalidade no período 

de acompanhamento de 
referência

MDS 

Inicia a aplicação do 
efeito do 

descumprimento no 
benefício das famílias

FAMÍLIAS

Famílias recebem 
notificação e mensagem 

no extrato bancário 
sobre o descumprimento

FAMÍLIA/

GESTOR MUNICIPAL PBF

Família entra com recurso 
contra o efeito recebido e 
apresenta a justificativa ao 

gestor municipal do PBF

ACOMPANHAMENTO 

FAMILIAR

Famílias em situação de 
descumprimento são 

acompanhadas

FLUXO CONDICIONALIDADE DE EDUCAÇÃO (MDS)



MDS

Envia lista de 
beneficiários até 7 anos e 

potenciais gestantes 
(mulheres 14 a 44 ao 

DATASUS

MS-DATASUS

Carrega a base de 
beneficiários no Sistema 
Bolsa Família na Saúde e 

disponibiliza aos municípios

MUNICÍPIO

Técnicos de saúde

Municípios registram as 
informações de saúde dos 
beneficiários(as) PBF no 
Sistema Bolsa Família na 

Saúde/ SISVAN

MS-DATASUS

Recebe as informações 
de todos os municípios , 
consolida os resultados e 

envia ao MDS

MDS  

Avalia os resultados e identifica o 
percentual de beneficiários com 
perfil saúde que descumpriram a 
condicionalidade no período de 
acompanhamento de referência

MDS 

Inicia a aplicação do 
efeito do 

descumprimento no 
benefício das famílias

FAMÍLIAS

Famílias recebem 
notificação e mensagem 

no extrato bancário 
sobre o descumprimento

FAMÍLIA/

GESTOR MUNICIPAL PBF

Família entra com recurso 
contra o efeito recebido e 
apresenta a justificativa ao 

gestor municipal do PBF

ACOMPANHAMENTO 

FAMILIAR

Famílias em situação de 
descumprimento são 

acompanhadas

FLUXO CONDICIONALIDADE DE SAÚDE (MDS)





Daniel Ximenes & Juliana Agatte, 2011



. Daniel Ximenes & Juliana Agatte



Resultados de acompanhamento 2014
Educação (jun-jul):

17,6 milhões de crianças e adolescentes beneficiárias

15,6 milhões foram acompanhadas (88,6%)- 96,1% cumpriram as 
condicionalidades de Educação. 

Dos 3,9% que não cumpriram 26,4% apresentaram motivos justificados

– saúde do aluno
– doença ou morte na familia
– inexistência de escolas e de escolas para deficientes
– fatores impeditivos de deslocamento

Fonte: Sistema de Condicionalidades (Sicon), 2014



Saúde (1o. semestre)

• 12 milhões com perfil para acompanhamento

• 8,8 milhões de famílias foram acompanhadas (73,32%)

• 5,3 milhões de criancas acompanhadas- 98,7% haviam cumprido o 
calendário vacinal

• 98,6% estavam com pré-natal em dia

Resultados de acompanhamento 2014

Fonte: Sistema de Condicionalidades (Sicon), 2014



Efeitos aplicados em decorrência de 

descumprimento (setembro de 2014)

Condicionalidades Educação Saúde

Familias acompanhadas 8.910.999 8.860.677

Efeitos aplicados

Advertencia 225.864 (2.53%) 60.019 (0.67%)

Bloqueio 79.866 (0.89%) 1.747 (0.02%)

Suspensão 54.033 (0.60%) 1.117 (0.02%)

Cancelamento 220 (0.0%) 6 (0.0%)

Total 359.083 (4.04%) 62.889 (0.71%)

Fonte: Sistema de Condicionalidades (Sicon), 2014



Base das condicionalidades de saúde

Nome da variável Descrição

CD_PERIODO_ACOMP Código do período de Acompanhamento.

CD_FAMILIA Código da família

NU_CNES_FAMILIA Código do Cadastro Nacional de

Estabelecimentos de Saúde

NU_NIS_RESPONSAVEL_LEGAL Número do NIS do responsável legal

CD_MOTIVO_NAO_ACOMPANH

AMENTO4

Código do motivo de não acompanhamento da

família. Tabela 4 em guia anexo.

IN_FAMILIA_LOCALIZADA Indicador se a família

foi localizada

S - Sim 

N - Não

IN_FAMILIA_ACOMPANHADA Indicador se a família

foi acompanhada

S - Sim

P - Parcialmente 

acompanhado

N - Não

Base Saúde da Família Nome da variável Descrição

CD_PERIODO_ACOMP³

Código do período de Acompanhamento. Tabela 3 em guia 

anexo.

NU_NIS_INTEGRANTE Número de Identificação Social (NIS) do integrante

NU_NIS_RESP_LEGAL
Número de Identificação Social (NIS) do responsável legal pela 

família

CD_FAMILIA
Código da família - código que permite a identificação unívoca 

da família

CD_TIPO_INTEGRANTE Código do tipo de integrante
3 - Criança

4 - Mulher

DT_NASCIMENTO Data de nascimento. Formato dd-mmm-aaaa hh:mm:ss

CD_SEXO Sexo do integrante

M -

Masculino

F - Feminino

CD_IBGE_CADASTRO Código do IBGE do Município de domicílio da família

IN_VACINACAO Indica se vacinou ou não
S - Sim

N - Não

IN_VIGILANCIA_ALIMENTAR
Indica se teve acompanhamento 

alimentar ou não

S - Sim

N - Não

IN_PRE_NATAL
Indicador de pré-natal

S - Sim

N - Não

IN_POSSIBILIDADE_GRAVIDEZ Indicador de possibilidade de gravidez

1 - Gestante

2 - Não gestante

3 - Não pode ser 

gestante

4 - Sem informação

Base Saúde Integrante

Famílias              7.631.726     10.669.792
Integrantes      24.881.479     39.960.168

2008 2015No de registros





Avaliação das Condicionalidades

Não houve evidências de efeitos positivos 
na saúde-Municipio RJ

Avaliações de condicionalidade são 
escassos

As ações de condicionalidade de saúde já 
são previstas na AP

>cobertura da ESF há maior 
acompanhamento das famílias

Avaliar potencial de articulação positiva 
entre ESF e PBF

Saúde Debate, v41, no Especial 3; 129-43, set 2017



Uso do SISVAN Web-2008 (pop 
atendida na atenção básica-2008 e 
2013) 
Cobertura - 99,4% municípios
Crianças <5a - 17,7 para 27,9 %
Gestantes - 4,7 para 17%

Dados de acompanhamento 
nutricional de beneficiários do PBF 
(crianças e adolescentes) migram  
semestralmente

Participação do PBF na vigilância do 
estado nutricional:

57,17% para 85,78%Cad. Saúde Pública 2017; 33(12):e00161516



Perfil epidemiólogico dos beneficiários BF e desempenho

dos serviços básicos de saúde

Relatório Final, maio 2013-Universidade de Pelotas-Luis 

Augusto Fachini

Comparar indicadores de situação de saúde, de utilização de SS e de qualidade da 
atenção entre beneficiários do PBF

• não beneficiários com e sem perfil de elegibilidade para o Programa sob dois
modelos de atenção (tradicional e PSF) no NE eSE

• Inclusao municipios com cobertura do PSF entre 30 a 70%, zona urbana- 17 no NE 
e 18 no SE

• Amostra- 14347 criancas (6372 SE e 7421  no NE)- 9 criancas em cada grupo de 
comparação por SC (Total de 27)

• Periodo de coleta –agosto a outubro de 2010



82,3 das UBS tinham ESF e 17,7% UBS tradicionais

 Maior atendimento nas UBS com ESF no grupo de beneficiários (elegível ou não)
 Maior atendimento em pronto socorro entre  os grupos de não beneficiários 



Evidencias





Pontos para debate

• Melhora o monitoramento e acompanhamento das famílias

• Potencial de uso do SISVAN ou SISVAN-WEB para o
acompanhamento e avaliação nutricional de crianças e
gestantes

• Necessidade de avaliação da qualidade da atenção primária
acessível a famílias beneficiárias

• Relação entre o PSF e o PBF

• A vinculação de dados individuais com o baseline da Coorte
possibilitará avaliar o seu uso para avaliação de impacto
:comparação de grupos elegíveis (beneficiários e não
beneficiários) e não elegíveis (beneficiários e não beneficiários)



OBRIGADA!
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