
APRESENTAÇÃO

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), por meio de sua Diretoria Executiva 
da Sustentabilidade e Responsabilidade Social e de sua Faculdade de Educação 

em Ciências da Saúde (FECS), em parceria com o Ministério da Saúde (MS), 
estabelecida por intermédio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), torna público e 
COMUNICA a abertura das inscrições para o Processo Seletivo que visa 

selecionar aluno(a)s para o Curso de Capacitação em PCDT e MHT (Protocolo 
Clínico e Diretrizes Terapêuticas e Monitoramento do Horizonte Tecnológico), 

na modalidade de educação a distância, on-line, conforme edital 08/2022.

OBJETIVO

Capacitar profissionais atuantes na área de ATS para elaborar diretrizes 
clínicas e relatórios de monitoramento do horizonte tecnológico de acordo 

com a metodologia preconizada pela Conitec para que possam atuar em 
parceria com o Ministério da Saúde na elaboração destes documentos. 

PÚBLICO-ALVO

O curso é destinado aos profissionais vinculados ao Ministério da Saúde ou 
que atuam em Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS), 

Servidores da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e Secretarias 
Estaduais de Saúde (SES), nas suas diferentes funções: farmacêuticos, 
enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, coordenadores de pesquisa e 

demais profissionais que possuam interface com a área de ATS.

INFORMAÇÕES DO CURSO

Vagas Modalidade Carga Horária Duração

50 educação a distância
(on-line)

50 horas 21/06 a 
17/10/2022

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo 1 – Introdução às diretrizes clínicas: Panorama geral, avaliação 
da qualidade metodológica e adoção e adaptação de diretrizes clínicas

Módulo 2 – Monitoramento do Horizonte tecnológico: Panorama geral e 
metodologia para elaboração de relatórios de MHT

Módulo 3 – Definição de escopo: Definição de tema, delimitação de 
escopo e gerenciamento de conflitos de interesses

Módulo 4 – Relatórios de recomendação: Análise da evidência (revisões 
sistemáticas com meta-análise direta e indireta e avaliação da qualidade 
da evidência) e avaliações econômicas e de impacto orçamentário

Módulo 5 – Elaboração de PCDT: Escrita do PCDT, elaboração de 
recomendações, participação social e entrega final.

INSCREVA-SE JÁ!

CURSO DE CAPACITAÇÃO

PCDT (Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas) 

E MHT (Monitoramento do Horizonte Tecnológico)

INFORMAÇÕES DO PROCESSO SELETIVO

Inscrições Investimento

02/03 a 28/04/2022 Gratuito CLIQUE E 
ACESSE

Edital
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