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Origem dos dados
As informações disponíveis são oriundas do Programa Bolsa Família na Saúde, do Ministério da Saúde,
Secretaria de Assistência à Saúde, Departamento de Atenção Básica (MS/SAS/DAB).
Estas informações são atualizadas mensalmente, podendo haver atualizações retroativas.
Atenção: As informações estão disponíveis nestas páginas até a segunda vigência de 2018, quando houve
modificação dos indicadores acompanhados. Para períodos anteriores, veja as páginas correspondentes,

Descrição dos indicadores disponíveis para tabulação
Indicadores relativos a famílias
Famílias a acompanhar
Número de famílias a serem acompanhadas.
Famílias acompanhadas
Número de famílias acompanhadas.
% de famílias acompanhadas
Proporção (%) de famílias acompanhadas sobre as famílias a serem acompanhadas.
Famílias não acompanhadas
Número de famílias não acompanhadas.
Famílias acompanhas parcialmente
Número de famílias acompanhadas parcialmente (fazem parte das famílias não acompanhadas).
Famílias localizadas mas não acompanhadas
Número de famílias não acompanhadas localizadas.
Famílias não localizadas e não acompanhadas
Número de famílias não acompanhadas não localizadas.
Famílias sem informação de acompanhamento
Número de famílias não acompanhadas sem informação.
Indicadores relativos a crianças
Crianças a acompanhar
Número de crianças a serem acompanhadas.

Crianças acompanhadas
Número de crianças acompanhadas.
% de crianças acompanhadas
Proporção (%) de crianças acompanhadas sobre as crianças a serem acompanhadas.
Crianças não acompanhadas
Número de crianças não acompanhadas.
Crianças localizadas mas não acompanhadas
Número de crianças não acompanhadas localizadas.
Nota: Esta informação está disponível até a primeira de vigência de 2018.
Crianças não localizadas e não acompanhadas
Número de crianças não acompanhadas não localizadas.
Nota: Esta informação está disponível até a primeira de vigência de 2018.
Crianças sem informação de não acompanhamento
Número de crianças não acompanhadas sem informação.
Nota: Esta informação está disponível até a primeira de vigência de 2018.
Crianças com vacinação em dia
Número de crianças acompanhadas com vacinação em dia.
% de crianças com vacinação em dia
Proporção (%) de crianças com vacinação em dia sobre as crianças a acompanhar.
% de crianças acompanhadas com vacinação em dia
Proporção (%) de crianças com vacinação em dia sobre as crianças acompanhadas.
Crianças com dados nutricionais
Número de crianças acompanhadas com dados nutricionais registrados.
% de crianças com dados nutricionais
Proporção (%) de crianças com dados nutricionais sobre as crianças a acompanhadas.
% de crianças acompanhadas com dados nutricionais
Proporção (%) de crianças com dados nutricionais sobre as crianças acompanhadas.
Indicadores relativos a crianças menores de 5 anos
Atenção: Estas informações estão disponíveis da primeira vigência de 2016 até a primeira vigência de 2018.

Menores de 5 anos a acompanhar
Número de crianças menores de 5 anos a serem acompanhadas.
Menores de 5 anos acompanhados
Número de crianças menores de 5 anos acompanhadas.
% de menores 5 anos acompanhados
Proporção (%) de crianças menores de 5 anos acompanhadas sobre as crianças menores de 5 anos a serem
acompanhadas.
Menores de 5 anos não acompanhados
Número de crianças menores de 5 anos não acompanhadas.
Menores de 5 anos localizados mas não acompanhados
Número de crianças menores de 5 anos não acompanhadas localizadas.
Menores de 5 anos não localizados e não acompanhados
Número de crianças menores de 5 anos não acompanhadas não localizadas.
Menores de 5 anos sem informação de não acompanhament
Número de crianças menores de 5 anos não acompanhadas sem informação.
Menores de 5 anos com vacinação em dia
Número de crianças menores de 5 anos acompanhadas com vacinação em dia.
Menores de 5 anos com dados nutricionais
Número de crianças menores de 5 anos acompanhadas com dados nutricionais registrados.
Indicadores relativos a gestantes
Estimativa de gestantes
Número estimado de gestantes.
Gestantes localizadas
Número de gestantes localizadas.
% de gestantes localizadas
Proporção (%) de gestantes localizadas sobre a estimativa de gestantes.
Gestantes localizadas com pré-natal em dia
Número de gestantes localizadas com consultas de pré-natal em dia.

Gestantes localizadas com dados nutricionais
Número de gestantes localizadas com dados nutricionais registrados.

Seleções Disponíveis
Períodos disponíveis, vigência
Vigência de referência das informações – primeira e segunda vigência de cada ano. Estão disponíveis
vigências a partir de 2010.
Nota: No cabeçalho da tabela, as vigências serão exibidas pelo último mês do respectivo semestre (Jun para
a primeira vigência e Dez para a segunda vigência).
Município, Região de Saúde, Região de Governo, Microrregião do IBGE
Área geográfica de referência para os dados e indicadores.

