
Conteúdo programático

MÓDULO 1 - FUNDAMENTOS EM ATS

Data: 7 de março de 2022
Tema: O impacto da pandemia na ATS

O que é ATS?
Estudo de caso

O que é ATS e a tomada de decisão? (Prof. Carisi Polanczyk)
Conceitos em economia da saúde (Prof. Ana Paula Etges)
Monitoramento de horizonte tecnológico (Prof. Maicon Falavigna)
Compartilhamento de risco (Prof. Denizar Vianna)

Período previsto: 7 de março a 1º de abril de 2022 (4 semanas)
 
Ementa:
Capacitar o aluno a compreender a ATS globalmente, sua importância e seu papel na
tomada de decisão em saúde. Compreender os conceitos em economia da saúde e
ATS e sua aplicabilidade bem como compreender a importância do monitoramento
do horizonte das tecnologias e os acordos de compartilhamento de risco para
tecnologias candidatas a incorporação no sistema de saúde.

Atividades e conteúdos previstos:

Webinar (ao vivo com disponibilização de gravação): 

Vídeos animados:

Vídeo-aulas:



MÓDULO 2 - EVIDÊNCIA CLÍNICA VERSUS EVIDÊNCIA DE MUNDO REAL

Data: 4 de abril de 2022
Tema: Evidência clínica versus evidência de mundo real

Evidência clínica vs mundo real
Estudo de caso

O que é evidência clínica? (Prof. Joanna d'Arc Lira)
O que são dados do mundo real? (Prof. Daniela Pachito)
Tratamento global / orçamento local: como decidir? (Prof. Natan Katz)
Avaliação de qualidade da evidência (Prof. Everton Nunes da Silva)

Período previsto: 4 a 29 de abril de 2022 (4 semanas)

Ementa:
Capacitar o aluno para conhecer e compreender as os diferentes tipos de evidências,
seu uso e interpretação. O aluno deverá compreender as diferenças entre os tipos
de evidência de acordo com sua origem, identificando os diferentes tipos de estudos,
bem como os elementos que devem ser considerados quando da escolha de uma
das técnicas.

Atividades e conteúdos previstos:

Webinar (ao vivo com disponibilização de gravação): 

Vídeos animados:

Vídeo-aulas:



MÓDULO 3 - AVALIAÇÃO ECONÔMICA

Data: 2 de maio de 2022
Tema: A importância da economia da saúde para a gestão do SUS e
implementação de políticas de saúde pública

O que é avaliação econômica em saúde?
Estudo de caso

Análise custo-minimização (ACM) e Análise custo-benefício (ACB) (Prof. Alex Itria)
Análise custo-efetividade (ACE) (Profs. Miriam Zago e Ivan Zimmermann)
Análise custo-utilidade (ACU) (Prof. Luciane Cruz)
Análise de Impacto Orçamentário (Prof. Jeruza Neyeloff)
Parecer Técnico-Científico - leitura crítica (Prof. Fernanda D’Athayde)

Período previsto: 2 de maio a 10 de junho de 2022 (6 semanas)

Ementa:
Capacitar o aluno para conhecer e compreender as avaliações econômicas em
saúde, os conceitos básicos e métodos analíticos utilizados para comparar diferentes
alternativas na tomada de decisão no contexto sanitário. O aluno deverá
compreender as diferenças entre os tipos de avaliação econômica completa,
identificando as etapas para sua elaboração, bem como os elementos que devem
ser considerados quando da escolha de uma das técnicas.

Atividades e conteúdos previstos:

Webinar (ao vivo com disponibilização de gravação): 

Vídeos animados:

Vídeo-aulas:


