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I. RESULTADOS ESPERADOS COM A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

DO COMPLEXO HOSPITALAR 

 

O Complexo Hospitalar – CH, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 

necessita de uma política de assistência farmacêutica estruturada e pessoal qualificado em 

Gestão de Farmácia Hospitalar para que dêem suporte técnico e clínico ás ações 

multidisciplinares, visando a sustentabilidade e o alcance de resultados eficientes por meio 

da promoção do uso racional de medicamentos.  Nesta proposta, parte-se da premissa que 

o Ciclo da Assistência Farmacêutica será gerido por meio de uma Divisão de Farmácia e 

Uso Racional de Medicamentos em todas as Unidades do Complexo Hospitalar, 

atendendo as diretrizes das políticas que regulamentam o setor farmacêutico no país. 

 

1. Câmaras Técnicas do Complexo Hospitalar em Farmácia e Terapêutica (Uso Racional 

de Medicamentos), Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Farmacovigilância, 

Gerência de Risco e Biossegurança (Gestão de Resíduos e Saúde do Trabalhador) 

harmonizadas e estruturadas. 

2. Comissões de Farmácia e Terapêutica (Uso Racional de Medicamentos), Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar, Farmacovigilância, Gerência de Risco e 

Biossegurança (Gestão de Resíduos e Saúde do Trabalhador) nas Unidades do 

Complexo Hospitalar harmonizadas e estruturadas 

3. Medicamentos das Unidades do Complexo Hospitalar padronizados e harmonizados 

proporcionando segurança e uso racional 

4. Programação, Aquisição e Distribuição de medicamentos centralizada (Central de 

Abastecimento Farmacêutico [Cadeia de Suprimentos]) pelo Complexo Hospitalar 

5. Divisão de Farmácia e Uso Racional de Medicamentos no organograma das Unidades 

do Complexo Hospitalar contempladas e estruturadas 

6. Divisão de Farmácia e Uso Racional de Medicamentos das Unidades do Complexo 

Hospitalar coordenada por professor com perfil em Assistência Farmacêutica Clínica 

(Farmácia Clínica) e/ou Gestão em Assistência Farmacêutica 

7. Almoxarifado farmacêutico das Unidades do Complexo Hospitalar harmonizados e 

estruturados 

8. Produtos magistrais e oficinais harmonizados e contratualizados (manipulados) pela 

Farmácia Universitária 

9. Controle de qualidade harmonizado e contratualizado (realizado) pela Faculdade de 

Farmácia 

10. Central de Manipulação de Quimioterapia Antineoplásica do Complexo Hospitalar 

harmonizada e estruturada 

11. Sistema de Dispensação de Medicamentos por Dose Unitária (SDMDU) nas Unidades 

do Complexo Hospitalar  implantados. 

12. Infraestrutura para a rastreabilidade de medicamentos em todo o ciclo da assistência 

farmacêutica em cada unidade do Complexo Hospitalar harmonizados e implantados 

13. Farmácia Ambulatorial das Unidades do Complexo Hospitalar harmonizadas e 

estruturadas. 
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14. Farmácias satélites das Unidades do Complexo Hospitalar harmonizadas e 

estruturadas 

15. Gestão administrativa, infraestrutura do Serviço & Secretaria das Unidades do 

Complexo Hospitalar harmonizadas e estruturadas 

16. Carga horária dos farmacêuticos das Unidades do Complexo Hospitalar distribuídas ou 

em escalas de plantões de 12/60 horas ou 06 horas/dia, tendo uma carga horária de 10 
horas semanais para atividades complementares a serem regulamentadas.  

17. Boas Práticas Farmacêuticas: fluxos, normas e procedimentos operacionais padrão 

para as Unidades do Complexo Hospitalar harmonizadas e pactuadas 

18. Gestão da Qualidade de cada Unidade do Complexo Hospitalar harmonizadas e 

estruturadas 

19. Pesquisa e produções acadêmicas relacionadas a casos clínicos, 

farmacoepidemiologia, farmacovigilância, farmacoeconomia e estudos de utilização de 

medicamentos (EUM) nas Unidades do Complexo Hospitalar harmonizadas e 

fortalecidas. 

20. Recursos Humanos Farmacêuticos do Complexo Hospitalar distribuídos de acordo com 

o perfil apropriado e motivados por meio de capacitação que agregam planos de cargos 

e salários. 

21. Serviços, atividades e tarefas da assistência farmacêutica nas Unidades do Complexo 

Hospitalar harmonizados, monitorados, avaliados, com suas metas repactuadas 

semestralmente 

22. Suporte técnico-acadêmico-científico para a atividade de Assistência Farmacêutica 

Clínica (farmácia clínica) para as Unidades do Complexo Hospitalar harmonizadas e 

estruturadas 

23. Residência Multiprofissional e/ou Residência Farmacêutica e/ou Pós-graduação Lato 

sensu em Gestão da Assistência Farmacêutica e/ou em Avaliação da Segurança/ 

Efetividade de Medicamentos disponibilizados para o Complexo Hospitalar. 

24. Farmacêuticos das Unidades do Complexo Hospitalar qualificados para a promoção do 

Uso Racional de Medicamentos. 

25. Observatório Farmacoepidemiológico harmonizado e estruturado 

26. Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde – CIEVS 

 

II. PREMISSAS PARA O CICLO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

A logística da Assistência Farmacêutica pode ser conceituada como grupo de 

atividades relacionadas com o medicamento, destinadas a apoiar as ações de saúde 

demandadas por uma comunidade, envolvendo o abastecimento de medicamentos em 

todas e em cada uma de suas etapas constitutivas, a conservação e controle de qualidade, 

a segurança e a eficácia terapêutica dos medicamentos, o acompanhamento e a avaliação 

da utilização, a obtenção e a difusão de informação sobre medicamentos e a educação 

permanente dos profissionais da saúde, do paciente e da comunidade para assegurar o 

uso racional dos medicamentos. Nesta direção, o Complexo Hospitalar há que assegurar a 

implementação dos componentes a seguir. 
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2.1 Seleção e padronização de medicamentos: A seleção é um processo de escolha de 

medicamentos, baseada em critérios epidemiológicos, técnicos, de pesquisa e 

econômicos, estabelecidos por uma Comissão de Farmácia e Terapêutica, visando 

assegurar medicamentos seguros, eficazes e custo-efetivo com a finalidade de racionalizar 

seu uso, harmonizar condutas terapêuticas, direcionar o processo de aquisição, produção 

e políticas farmacêuticas. 

 

2.1.1 Comissão de Farmácia e Terapêutica – CFT é uma instância colegiada, de caráter 

consultivo e deliberativo, que tem por finalidade selecionar medicamentos essenciais a 

serem utilizados no sistema de saúde nos três níveis de atenção, além de assessorar a 

gestão nas questões referentes a medicamentos. Há que ser constituída com a finalidade 

de elaborar e/ou atualizar a relação de medicamentos e o formulário terapêutico, além de 

realizar ações de promoção do uso racional de medicamentos de acordo com o perfil de 

cada especialidade. 

 

2.1.2 Formulário Terapêutico – FT consiste em um documento com informações científicas 

sobre os medicamentos selecionados, visando subsidiar os profissionais de saúde na 

prescrição e dispensação dos medicamentos da Relação de Medicamentos Essenciais. É 

um instrumento complementar a seleção de medicamentos, contendo todas as 

informações farmacológicas sobre cada medicamento da relação. Sua estrutura e formato 

devem favorecer a consulta, de forma prática e objetiva. Deve conter todos os 

medicamentos identificados por grupo terapêutico, informações farmacêuticas, 

propriedades farmacológicas e terapêuticas. Deve conter ainda, normas e procedimentos 

para prescrição, dispensação e uso. 

 

2.1.3 Protocolos terapêuticos – PT é outro importante instrumento tendo em vista as 

diversidades de conduta clínica e a complexidade de tecnologias, as indicações para 

maioria dos medicamentos não seguem padrão de uniformidade. Assim, estabelecer 

protocolos é de fundamental importância para a harmonização das condutas terapêuticas, 

em conformidade com a medicina baseada em evidências. Os protocolos devem ser 

elaborados a partir da relação de medicamentos essenciais e do formulário terapêutico. 

Devem ser acompanhados e avaliados sistematicamente.  Sua elaboração precisa 

envolver a equipe, com a finalidade desfavorecer o processo de educação continuada e a 

troca de informações. 

 

2.2 Programação: Programar consiste em estimar quantidades a serem adquiridas para 

atendimento à determinada demanda dos serviços, por determinado período de tempo. A 

programação inadequada reflete diretamente sobre o abastecimento e o acesso ao 

medicamento. O objetivo da programação é: identificar quantidades necessárias de 

medicamentos para o atendimento às demandas da população; evitar aquisições 

desnecessárias, perdas e descontinuidade no abastecimento; definir prioridades e 

quantidades a serem adquiridas, frente à disponibilidade de recursos. 
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 Existem diversos métodos para se programar medicamentos. Nos dias de hoje, os 

métodos mais utilizados são por: Perfil epidemiológico; Consumo histórico; Oferta de 

serviços. Entretanto, recomenda-se a combinação dos diversos métodos, para uma 

programação mais ajustada: Perfil epidemiológico; Consumo histórico; Consumo Médio 

Mensal (CMM); Oferta de Serviços. 

 

2.3 Aquisição: Consiste num conjunto de procedimentos pelos quais se efetiva o processo 

de compra dos medicamentos, de acordo com uma programação estabelecida, com o 

objetivo de suprir necessidades de medicamentos em quantidade, qualidade e menor 

custo-efetividade, e manter a regularidade do sistema de abastecimento. Devido à 

complexidade e diversidade de segmentos envolvidos, é imperativo, estabelecer uma 

política de aquisição, com diretrizes claras, para dar agilidade ao processo e evitar 

irregularidades no abastecimento. A aquisição deve responder: O QUE comprar? PARA 

QUEM?  MODO de comprar? QUANTO? PARA QUEM? QUANDO? COMO comprar? A 

modalidade de aquisição pelo pregão e por sistema de registro de preço não depende de 

limites de valores estabelecidos de aquisição. Compra-se em qualquer quantidade e valor. 

São as modalidades de compras mais recomendadas para o serviço público.  

 

2.3.1 Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle – BPFC é um documento 

expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, que atesta que a 

empresa produtora cumpre com as Boas Práticas de Fabricação e Controle para 

determinada linha de produção da empresa.  É concedido por linha de produção/formas 

farmacêuticas. 

 

2.3.2 Procedimento para aquisição de medicamentos: comprar exige planejamento. As 

quantidades a serem adquiridas, devem estar em conformidade com as necessidades 

programadas e prioridades estabelecidas no Plano de Saúde e Pacto de Gestão, 

previamente discutidas com o gestor da saúde e os setores envolvidos no processo de 

aquisição de medicamentos: planejamento, orçamento, finanças entre outros.  

 

2.3.3 Licitação: É uma determinação constitucional estabelecida no Art. 37, XXI, 

regulamentada pela Lei Federal Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pelas Leis 

Nº. 8.883, de 08 de junho de 1994 e Lei Nº. 10.520/2002, que impõe à Administração 

Pública o dever de licitar. É um conjunto de procedimentos formais que devem ser 

registrados em processo próprio, observando os princípios da legalidade, igualdade, 

publicidade, probidade administrativa, vinculação ao edital e do julgamento objetivo, entre 

outros. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração. 

 

2.4 Armazenamento: Conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que tem por 

finalidade, assegurar as condições adequadas de conservação dos produtos. Envolve as 

atividades de: recepção/recebimento de medicamentos; estocagem e guarda de 

medicamentos; conservação de medicamentos; controle de estoque. 
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2.4.1 Central de abastecimento farmacêutico – CAF é a área física destinada à estocagem 

e guarda dos produtos, visando à manutenção das suas características físico-químicas, 

conforme suas especificidades.  A denominação CAF é utilizada especificamente para 

medicamentos, assim chamada, para diferenciá-la dos termos inadequados: Almoxarifado, 

Depósito, Armazém e outros espaços físicos destinados à estocagem de todos os tipos de 

materiais. 

 

2.4.2 Gestão de material é um conjunto de atividades que visam o suprimento adequado 

dos serviços de acordo com as necessidades requeridas, em qualidade e quantidades 

adequadas, em tempo correto e menor custo. O objetivo fundamental da administração de 

materiais é determinar quando e quanto adquirir para repor o estoque, o que deixa claro 

que a estratégia de abastecimento é determinada pelo usuário. 

 

2.4.3 Logística de materiais compreende o planejamento, controle eficiente e eficaz de 

estoques de produtos, da origem aos consumidores. Para uma gestão adequada de 

materiais, diversos aspectos e atividades estão envolvidos: normalização, padronização, 

especificação, classificação e codificação dos produtos. 

 

2.4.4 Controle de estoque: o controle de estoque é uma atividade técnico-administrativa 

que visa subsidiar a programação e aquisição de medicamentos, na manutenção dos 

níveis de estoques necessários ao atendimento da demanda, evitando-se a superposição 

de estoques ou desabastecimento do sistema, mantendo-se o equilíbrio. 

 

2.4.5 Inventário é a contagem física dos estoques para verificar se a quantidade de 

medicamentos estocada está em conformidade com a quantidade registrada nas fichas de 

controle ou no sistema informatizado com periodicidade semestral. 

 

2.5 Sistema de Distribuição de Medicamentos: Consiste no suprimento de 

medicamentos às unidades do Complexo Hospitalar, em quantidade, qualidade e tempo 

oportuno. Uma distribuição de medicamentos deve garantir rapidez e segurança na 

entrega, eficiência no controle e informação.  

 

2.6 Assistência Farmacêutica Clínica tem com foco central de ação o paciente. 

Estrutura-se em ações técnico-assistenciais e ações técnico-gerenciais. Utiliza um corpo 

de conhecimentos técnicos identificado no perfil profissional do farmacêutico para assistir 

ao paciente em suas necessidades de tratamento e cuidado, para acompanhar e avaliar a 

ação, interferência e resultado do uso de medicamentos e outras intervenções 

terapêuticas. Sua ação integrada com as outras práticas da atenção à saúde contribui 

decisivamente para a melhoria da qualidade desta atenção e tendo o paciente como 

referencial reelabora as suas estratégias e métodos de trabalho.  

 

A função principal da assistência farmacêutica se concentra em atividades edu-

cativas, apropriadas de outros saberes e práticas, dando aos pacientes condições de 

melhor compreender a sua doença ou condição, a importância do seguimento adequado 
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do seu plano de cuidado, a proposta terapêutica e uso correto dos medicamentos. Em seu 

conjunto de atividades educa, ajuda e dá suporte ao paciente no autocuidado planejado e 

na avaliação dos resultados de seu tratamento.  

A assistência farmacêutica clínica para sua organização e operacionalização, adota 

premissas básicas definidas em conceitos e propósitos: 

• o foco fundamental da abordagem da assistência farmacêutica é o paciente e não o 

medicamento; 

• a assistência farmacêutica é uma atividade clínica, portanto uma atividade fim 

centrada no paciente como objetivo principal; 

• o farmacêutico é um membro da equipe do Complexo Hospitalar e tem as suas 

funções ampliadas, respeitando os estatutos profissionais legais; 

• as ações educativas têm ambiente próprio e também permeiam as atividades 

programadas; 

• com especificidades de propósitos e sua contribuição à qualificação da atenção 

primária, a assistência farmacêutica é incentivada pelos resultados obtidos acordo 

ao caráter original e experimental de sua implantação. 

 O trabalho do farmacêutico é orientado por meio da sua efetiva participação na 

equipe multidisciplinar. Nesse contexto, ele tem que se apropriar do conhecimento dos 

usuários/pacientes de ambulatório de hospitalizados (diagnóstico epidemiológico, 

demográfico, ambiental e socioeconômico), dos usuários/pacientes sob sua 

responsabilidade, sua estratificação por riscos e da sua responsabilização por esta 

população, com definição de metas e avaliação de resultados. Estabelece-se, que a 

assistência farmacêutica clínica deve: 

• estar fundamentada na responsabilização sanitária por uma população de 

usuários/pacientes definida; 

• estar direcionada à assegurar a efetividade clínica, tendo a logística do 

medicamento como suporte; 

• aprimorar-se tecnicamente à execução das atividades assistenciais propostas por 

meio de um processo de educação permanente nos moldes da prática médica 

pautada em evidências clínicas; 

• priorizar a educação em saúde dos usuários/pacientes, especialmente dos 

portadores de condições crônicas que requerem maior conhecimento sobre sua 

doença e sobre os medicamentos que utilizam (geralmente de uso contínuo);  

• compreender a importância das mudanças de comportamento no estilo de vida e da 

adesão aos tratamentos prescritos; 

• ser um educador para o autocuidado em saúde. 

Utilizar-se-á de métodos e técnicas que permitam a gestão da terapêutica a exemplo 

da gestão de caso, dispensação especializada, atendimento farmacêutico a demanda 

espontânea, participações em grupos operativos/educativos e as visitas aos 

usuários/pacientes internados. Registra-se, que o Complexo Hospitalar irá priorizar a 

Clínica Médica e Clínica Cirúrgica: prioridade de pacientes com agravos cardiovasculares, 



7 

nefropatias, doenças transmissíveis e da oncologia, em especial crianças menores de 

cinco anos de idades e idosos frágeis. 

Assim, serão programadas as seguintes atividades para os farmacêuticos: 

• Acompanhamento da adesão: visa medir o grau de adesão do paciente ao 

tratamento farmacológico, identificando os fatores que condicionam a não adesão. A 

partir daí, se estabelece um pacto com os pacientes (usuários) para o cumprimento 

do plano geral de cuidados farmacêuticos. 

• Dispensação ambulatorial especializada: o farmacêutico realiza a entrega dos 

medicamentos pessoalmente, de forma reservada e conforme um sistema pré-

fixado, aos pacientes (usuários) de primeiro diagnóstico, nova prescrição, 

dificuldade de adesão ou os encaminhados pelo médico. Também são agendados 

retornos para um melhor acompanhamento destas pessoas. 

• Conciliação de medicamentos: método utilizado para racionalizar o uso de 

medicamentos, diminuindo assim a possibilidade de erros quando o paciente se 

encontra hospitalizado ou em pontos de transição dos níveis de assistência à saúde. 

• Gestão de caso: ação desenvolvida em conjunto com outros membros da equipe de 

saúde, dirigida aos pacientes (usuários) com problemas de adesão ao tratamento ou 

com elevado grau de risco. 

• Atendimento farmacêutico à demanda espontânea: tem como finalidade avaliar, 

orientar, ajudar e educar pacientes (usuários) com dúvidas ou problemas em 

relação aos medicamentos, a partir de demanda espontânea ou agendamentos. 

• Participação em grupos operativo-educativos: a participação do profissional 

farmacêutico é um ponto indispensável, pois ao trazer informações sobre 

medicamentos e sanar dúvidas sobre sua perspectiva dos tratamentos, se integra 

efetivamente à equipe de saúde. 

• Visitas aos leitos hospitalares e/ou domiciliares: a exemplo dos demais profissionais 

que compõem as equipe multidisciplinares, o farmacêutico também passa a 

acompanhar (evoluir) de perto os casos clínicos participando das visitas aos leitos 

dos pacientes e/ou em suas residências. 

 A Programação da Assistência Farmacêutica Clínica no Complexo Hospitalar será 

pactuada por categorias: resultados esperados, metas, descrição das atividades, 

parâmetro médio de percentual de atividades em função das especificidades de cada 

equipe ou grupo de risco, número de equipes ou grupo de risco por farmacêutico, perfil 

epidemiológico da população internada e/ou ambulatorial, atividades propostas, número de 

atividades programadas e prazos estabelecidos. Mensalmente serão avaliados os 

resultados alcançados, o número total de atividades executadas e o percentual de 

cobertura do atendimento. 

 

As informações referentes à população alvo a ser beneficiada será referida e 

quantificada por condição ou patologia e estratificação por grau de risco, Clínica Médica e 

Clínica Cirúrgica: prioridade de pacientes com agravos cardiovasculares, nefropatias, 

doenças transmissíveis e da oncologia, em especial crianças menores de cinco anos de 

idades e idosos frágeis. 
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 Os parâmetros inicialmente propostos para a programação das atividades serão 

baseados na literatura e, ajustados durante o processo de operacionalização das 

atividades pactuadas. 

 

A Planilha de Programação da Assistência Farmacêutica – PAF1 se constituiu em 

um instrumento de programação considerando as seguintes atividades: 

 Farmácia clínica (paciente internado): atendimento de até 60 leitos com as 

atividades/mês para 40 horas semanais em tempo integral, com tempo estimado 

para orientação individualizada ao paciente de até 20 minutos, sendo a estimativa 

de 24 pacientes/dia/farmacêutico com carga horária diária de 8 horas. 

 Farmácia ambulatorial (paciente ambulatorial e home care): atendimento a demanda 

espontânea e orientação farmacêutica para até 125 pacientes com tempo estimado 

para orientação individualizada ao paciente de até 20 minutos, sendo a estimativa 

de 24 pacientes/dia/farmacêutico com carga horária diária de 8 horas. 

Demais atividades em tempo integral: 

• Logística de Suprimentos para Farmácia Hospitalar: 01 farmacêutico para cada 50 

leitos 

• Logística de Suprimentos para Farmácia Ambulatorial: 01 farmacêutica para cada 

3000 pacientes atendidos 

• Farmácia Satélite: 01 farmacêutico por turno 

• Fracionamento de formas sólidas, semi-sólidas, líquidos e injetáveis: 01 

farmacêutico para cada 250 leitos 

• Manipulação de Misturas Intravenosas [outras]: 01 farmacêutico para cada 50 leitos 

• Manipulação de NPT: 01 farmacêutico para cada 100 leitos 

• Manipulação de Antineoplásicos: 01 farmacêutico para cada 50 leitos 

• Manipulação Magistral e Oficinal: 01 farmacêutico para cada 250 leitos 

• Farmacovigilância: 01 farmacêutico para cada 250 leitos 

• Informações sobre medicamentos: 01 farmacêutico para cada 250 leitos 

• Farmacocinética: 01 farmacêutico para cada 250 leitos 

• Pesquisa clínica: 01 farmacêutico para cada 250 leitos 

                                                   
1
 Padrões mínimos para Farmácia Hospitalar. Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar. Goiânia, 2007. 20 p.  

ISBN: 978-85-61645-00-7. 
 

Novaes MRCG, Souza NHR, Néri EDR, Carvalho FD, Bernardino HMOM, Marcos JF (Org.). Guia de Boas Práticas em Farmácia 
Hospitalar e Serviços de Saúde. Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar. São Paulo: Ateliê Vide o Verso, 2009. 356 p. 

 

Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 492 de 26 de novembro de 2008. Ementa: Regulamenta o exercício profissional nos 
serviços de atendimento pré-hospitalar, na farmácia hospitalar e em outros serviços de saúde, de natureza pública ou privada. 
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Para as demais atividades não descritas acima, recomenda-se 01 farmacêutico para cada 
50 leitos. Destaca-se, que o número de farmacêuticos por atividade desenvolvida ainda é 
experimental. 

 

2.7.2 Monitoramento e avaliação é um processo sistemático de registro e 

armazenamento das informações, que consiste no acompanhamento, para verificação da 

evolução físico-financeira de determinado programa ou Projeto, além de sua coerência 

com as políticas públicas. 

 

Um sistema de monitoramento deve ser capaz de identificar informações relevantes, 

precisas, sintéticas, que alimentam o processo de avaliação, por meio de condições 

favoráveis, instrumentos técnicos e de informações, para se estabelecer a obrigatoriedade 

de se registrar o processamento de informações relevantes. O monitoramento é um 

mecanismo gerencial de acompanhamento e controle de ações planejadas, com base em 

indicadores. Permite a socialização de informações sobre resultados alcançados.  Além de 

medir quantitativa e qualitativamente os ganhos e o alcance social das ações, 

acompanham as decisões, os procedimentos, a participação dos beneficiários e a adesão 

da população aos programas.  

 

Avaliação é um processo sistemático de análise de resultados de uma política, 

programa ou projeto, a partir da utilização de critérios definidos, que visam determinar 

relevância, qualidade, utilidade ou efetividade, gerando recomendações para sua correção 

ou melhoria. Não há avaliação sem monitoramento. Envolve todas as atividades 

relacionadas às fases de um programa: concepção, monitoramento da sua estruturação, 

verificação de sua efetividade e eficiência. Mede o grau de eficiência, eficácia e efetividade 

das ações. Efetividade: procura avaliar se o programa tem obtido resultados na direção 

esperada. Eficiência: procura medir os benefícios gerados pelo programa em relação a 

seus custos. 

 

  A avaliação identifica processos e resultados, quantifica e qualifica dados de 

desempenho, compara, analisa, informa e propõe. Compara níveis atuais de desempenho 

com parâmetros ou indicadores de qualidade estabelecidos e apresenta recomendações e 

ações corretivas a serem executadas em determinado período de tempo, para melhoria de 

desempenho. 

 


