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EMENTA E PROGRAMA DETALHADOS:

A introdução de intervenções em saúde cada vez mais custosas e a pressão pela sua incorporação em sistemas de saúde
trazem desafios em relação ao seu acesso e sustentabilidade. Isso torna estudos de avaliações econômicas cada vez mais
importantes para tomada de decisão sobre a incorporação de novas tecnologia. Revisões sistemáticas de avaliações
econômicas podem fornecer informações sobre a custo-efetividade de uma intervenção e tem sido um campo crescente de
produção de conhecimento. Embora os estudos de avaliação econômica de determinadas intervenções sejam específicos ao
contexto de onde e como ela deva ser incorporada, elas continuam sendo ferramentas valiosas para informar sobre os estudos
mais relevantes para a tomada de decisão, identificam possíveis trade-offs e fornecem informações para a criação de um modelo
econômico próprio. Desta maneira, o uso de métodos específicos para identificar, avaliar e sintetizar avaliações econômicas
relevantes na literatura é um aspecto fundamental para a tomada de decisões sobre a incorporação de novas tecnologias.
Objetivos da disciplina:
Possibilitar ao estudante a oportunidade de conhecer e discutir aspectos relacionados métodos específicos para identificar,
avaliar e sintetizar estudos de avaliação econômica, bem como de entender os usos e limites desse tipo de estudo.
Pretende-se que, ao seu termino, o estudante seja capaz de interpretar e utilizar métodos utilizadas em Revisões Sistemáticas
para estudos de avaliações econômicas.
Conteúdo Programático:
Revisão sistemática como um dos métodos de síntese das evidências utilizadas nas ATS. Avaliações econômicas como uma
etapa fundamental no processo de decisão de incorporação de novas tecnologias. Princípios e racionalidade de uma revisão
sistemática. Etapas do planejamento e execução de uma revisão sistemática: construção do protocolo; definição da pergunta;
busca e seleção dos estudos; avaliação crítica de avaliações econômicas; extração dos dados; síntese dos dados e
apresentação dos resultados. Especificidades das revisões sistemáticas de avaliações econômicas – busca, seleção, extração e
análise. Limitações e usos das revisões sistemáticas de avaliações econômicas.
Estratégia de Ensino Aprendizagem:
O curso se organiza em atividades presenciais semanais, centradas em apresentação e discussão de textos previamente
distribuídos e apresentação de seminários pelos discentes, bem como em um conjunto de exercícios e tarefas práticas a serem
executadas em momentos de dispersão extra-classe.
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TIPO DE AVALIAÇÃO:

A avaliação do curso tomará por base dois elementos: (1) desenvolvimento em sala de aula de atividades práticas orientadas,
relacionadas a itens específicos do conteúdo programático; (2) avaliação crítica de uma RS sobre estudos de avaliação
econômica, a ser realizada individualmente ou em grupo de dois alunos, por escrito, com prazo de entrega de três semanas após
o término do curso.

