O Hospital Alemão Oswaldo Cruz e o Ministério da Saúde, por meio do Programa de Apoio ao Desenvo
de Saúde (PROADI-SUS), convidam os profissionais da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias e
o curso MBA em Economia e Avaliação de Tecnologias em Saúde (lato sensu).
Visão geral

Os participantes terão a oportunidade de desenvolver competências para a elaboração de Avaliaçã
Avaliação Econômica (AE).
Público-alvo:

• Profissionais com ensino superior que tenham interesse na área de avaliação de tecnologias em saúd
• Profissionais que atuem em uma das três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS);
• Profissionais que atuem na Saúde Suplementar ou em outras instituições ligadas aos proce
comercialização ou utilização de tecnologias em saúde.
Observação:

Serão priorizados profissionais técnicos que trabalhem com regulação, controle e avaliação, ciência e te
Conteúdo Programático:
Módulo Saúde: Básico e Avançado
• Políticas de Gestão de Tecnologias em Saúde
• Introdução à Epidemiologia para Avaliação de Tecnologias em Saúde
• Ensaios Clínicos Randomizados
• Estudos Não Randomizados
• Métodos de busca na Literatura Científica
• Introdução a Bioestatística Aplicada à Avaliação de Tecnologia em Saúde
• Revisão Sistemática e Meta-análise
• Aspectos Éticos, Legais e Sociais da ATS
• Equipamentos
• Tópicos Especiais em Epidemiologia
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Módulo Economia: Básico e Avançado
• Introdução à Economia para Avaliação de Tecnologias em Saúde
• Economia da Saúde e Políticas de Saúde
• Tópicos Especiais em Economia da Saúde
• Matemática Financeira
• Custos
• Análise Custo-efetividade
• Análise Custo-Utilidade
• Análise Custo-Benefício
• Avaliação Crítica de Estudos Econômicos
• Modelagem
• Análise de Impacto Orçamentário
Critérios para a classificação:

Formação acadêmica: nível mínimo de Ensino Superior;
• Disponibilidade para as atividades presenciais e em EAD e acesso à internet;
• Preferencialmente exercer ou ter exercido atividades no âmbito da gestão pública de saúde, in
pesquisa;
• Preferencialmente exercer ou ter exercido atividades acadêmicas na área de pesquisa, inclusiv
mestrado ou doutorado;
• Domínio de língua portuguesa
• Domínio de leitura e compreensão de artigos científicos em língua inglesa
Documentos necessários (obrigatórios):
Histórico Escolar e Diploma da Graduação
• Curriculum Vitae atualizado
• Certidão de Nascimento/Casamento
• RG
• CPF
• Comprovante de Residência, com CEP
• 2 fotos 3x4, recentes

Observação: O atestado de conclusão não substitui o diploma e será aceito mediante apresentação po
habilitação não substitui RG e CPF.
Estratégia Pedagógica

As aulas contam com abordagem pedagógicas que promovem a discussão teórica e conceitual, do mes
situações e exemplos práticos. O contexto educacional apresenta uma diversidade de abordagens didá
reflexão individual e coletiva, a colaboração e a troca de experiências. Avaliação: A avaliação ocorrerá a
produção individual e coletiva, provas, trabalhos práticos e o Trabalho de Conclusão de Curso (produçã
Resultados esperados:
Espera-se que ao final do curso o aluno elabore seu trabalho de conclusão de curso sob a forma de:
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• Estudo de Avaliação de Tecnologia em Saúde ou;
• Estudo de Avaliação Econômica em Saúde.
Informações Gerais
Carga Horária:
392 horas/aula
Duração:
Aproximadamente 18 meses

Horário das Aulas
As aulas acontecem em São Paulo, uma vez por mês, às quintas-feiras (noite), às sextas-feiras (manhã
tarde). O curso também prevê uma semana de imersão presencial, bem como 20% do conteúdo progr
(EaD)
Coordenação:
Prof. Dr. Antônio Carlos Campino - FIPE
Prof. Dr. Tiago da Veiga Pereira - HAOC
Processo seletivo:
Período de inscrição: 30 de abril a 30 de maio de 2016
Análise de documentação/ seleção: 31 de maio a 09 de junho
Resultado: 14 de junho de 2016.
Matrícula: 14 a 17 de junho de 2016
Início das aulas: 07 de julho de 2016
Procedimentos
Preencher o cadastro no link:
uneads.haoc.com.br

No dia 07 de julho trazer cópia simples de todos os documentos e originais para conferência pela Secre
Número de vagas: 30
Certificação:

O aluno receberá o certificado após completar o curso, desde que apresente frequência de no mín
superior a 7,0 em cada disciplina e no TCC.
A abertura de turma está condicionada a um número mínimo de alunos efetivamente matriculados.

Este curso é realizado gratuitamente pela parceria Hospital Alemão Oswaldo Cruz/ MS/PROADI-SUS. O
passagens e hospedagem em São Paulo.
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Outras informações:

Secretaria da Faculdade de Educação e Ciências Saúde FECS - Hospital Alemão Oswaldo Cruz Rua
01323-903 - São Paulo, SP
Organização:

Instituto de Educação e Ciências em Saúde Faculdade de Educação em Ciências da Saúde- Hospital A
de Pesquisas Econômicas - FIPE Coordenação Geral de Avaliação de Tecnologias em Saúde- Ministér
Realização:

Sustentabilidade Social e Instituto de Educação e Ciências em Saúde - Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz e o Ministério da Saúde, por meio do Programa de Apoio ao Desenvo
de Saúde (PROADI-SUS), convidam os profissionais da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias e
o curso MBA em Economia e Avaliação de Tecnologias em Saúde (lato sensu).
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