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CHAMADA PÚBLICA Nº 001 - 19/09/2018  

CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE (ATS) 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O Programa de Evidências para Políticas e Tecnologias de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz 

Brasília (PEPTS - Fiocruz Brasília), com apoio do Núcleo de Ensino à Distância da Escola 

Fiocruz de Governo (NEAD-EFG), apresenta o Curso de Atualização em Avaliação de 

Tecnologias em Saúde (ATS) para profissionais de saúde e áreas afins da saúde pública e 

vigilância sanitária, conforme disposto nesta Chamada Pública.  

 

2. SOBRE O CURSO 

Curso Modalidade Coordenadoras 

Atualização em ATS Ensino à distância (40h) 
Flávia Tavares Silva Elias 

Daniella Cristina Rodrigues Pereira 

 

 Objetivo: conhecer o campo da Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) e suas 

aplicações, tendo como foco a realização de buscas estruturadas de evidências científicas. 

O campo da ATS visa o estudo sistemático e transparente das implicações clínicas, 

econômicas, sociais, ambientais e éticas na utilização das tecnologias em saúde visando 

apoiar o processo de tomada de decisão. 

 Modalidade e carga horária: o curso será autoinstrucional em nível atualização na 

modalidade de ensino à distância (EaD), com início no dia 02/10/2018 e término em 

04/12/2018. A carga horária total será de 40 horas (EaD). 

 Público-alvo e vagas: Profissionais de saúde e áreas afins para saúde pública, vigilância 

sanitária e gestão de tecnologias em serviços de saúde. As vagas são ilimitadas e de livre 

demanda. 

 Certificação: os profissionais serão certificados com um título de atualização (40h) gerado 

automaticamente pela plataforma EaD. Para isso, os estudantes deverão ter 

aproveitamento mínimo de 70% na Avaliação de Aprendizagem. 

 

3. INSCRIÇÃO 

Investimento: gratuito 

Período de inscrição: 18/09 a 30/09/2018 

Link de acesso à ficha de inscrição: https://efg.brasilia.fiocruz.br/inscricao/frontend/#/ 

 

 O participante deverá preencher TODAS as informações da ficha de inscrição.  
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4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Módulo A: Introdução à ATS 

Identificar o papel da ATS, os limites e potencialidades. 

Conhecendo a ATS: conceito de tecnologias em saúde, ciclo de vida de tecnologias em saúde e 

critérios de avaliação: segurança, eficácia, efetividade e eficiência e questões éticas e ambientais; 

limites e potencialidades da Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS). 

Institucionalização da ATS: Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde (PNGTS); 

Objetivos, princípios e diretrizes. 

Tecnologias novas e emergentes na ATS: Monitoramento do Horizonte Tecnológico (MHT); 

experiências nacionais e internacionais; etapas de um sistema de MHT; diferenças e relevâncias dos 

Alertas e Informes. 

Aplicando ATS nas decisões em saúde: compreender os contextos de aplicação da avaliação de 

tecnologias em saúde no SUS; aplicar o conceito de ATS nos diversos contextos de serviços e 

sistemas de saúde; uso prático da ATS na incorporação de tecnologias em saúde; uso prático de ATS 

na regulação sanitária. 

Módulo B: Gestão de Evidências: Pergunta ATS e Busca na Literatura 

Elaborar perguntas estruturadas de avaliação de tecnologias em saúde. Compreender a 

importância da pergunta estruturada para o processo de busca da literatura. Identificar fontes 

de informação e realizar buscas. 

Busca Estruturada de Evidências Científicas: como elaborar uma pergunta de avaliação e identificar 

descritores?; fontes de informação utilizadas na Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS); estratégia 

de busca na literatura científica (descritores, bases de dados e estratégias). 

Busca Sensível em Bases da Literatura Científica: o que é busca sensível?; estruturando buscas 

sensíveis na literatura científica; praticando as buscas em duas bases de dados: Pubmed e Embase. 

Gerenciador de Referências: Mendeley: software de gerenciamento de referência e rede de 

pesquisadores - Mendeley; importação e exportação das referências; gerenciamento das referências. 

 

5. SELEÇÃO 

 Os selecionados serão aqueles com inscrições válidas até 30/09/2018, conforme item 3 

desta Chamada Pública. 

 Os selecionados receberão um comunicado via e-mail com orientações para acesso ao 

ambiente virtual do curso.  

 Caso o candidato selecionado não receba o e-mail de comunicação até 02/10/2018, o 

mesmo deverá entrar em contato com o suporte por meio do endereço eletrônico: 

suporte.ead.efg@fiocruz.br 

 As vagas serão ilimitadas até o último dia do período de inscrição (30/09/2018) e terão 

validade até o dia 04/12/2018.  
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