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O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias brasileiras em situação de 

pobreza e extrema pobreza. As equipes que acompanham as condicionalidades da área da saúde devem orientar 

sobre a atualização do calendário de vacinação de todas as crianças menores de sete anos, bem como a avaliação e o 

acompanhamento nutricional; as gestantes devem realizar o pré-natal e todas as mulheres em idade fértil, 

responsáveis pelo benefício ou dependentes, devem informar se estão gestantes ou não. O acompanhamento dos 

usuários pertencentes à área de atuação da Unidade Básica de Saúde Santa Cecília/HCPA é realizado pela equipe do 

Laboratório de Avaliação Nutricional (LAN) e do projeto de extensão que atua no monitoramento nutricional dos 

usuários da UBS, em conjunto com as equipes da estratégia saúde da família (ESFs) e, articulada com o setor 

responsável da área da vigilância em saúde do município. O acompanhamento das condicionalidades é realizado 

duas vezes ao ano. A equipe de trabalho atua no planejamento, organização e realização das avaliações e 

acompanhamento das condicionalidades. Além disso, os dados referentes às avaliações da saúde são registrados em 

mapas informados à Secretaria Municipal de Saúde, registrados no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

(SISVAN/MS) e sistematizados para discussão das ESFs, as quais utilizam as informações geradas para o 

planejamento de ações de promoção da saúde no território e na unidade de saúde. Fazem parte dos processos 

avaliativos a taxa de cobertura, adesão ao acompanhamento e retorno às equipes das informações geradas. O 

acompanhamento realizado no primeiro semestre de 2015 obteve uma cobertura de 81 % dos beneficiários e os 

resultados apontam para uma elevada prevalência de sobrepeso e obesidade. 
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