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Formação APFH 2018 
 

 

1º Curso APFH - Avaliação económica de tecnologias da saúde 

Competências e aplicações em ambiente hospitalar 

 

Organização - APFH  

 

Local - Sede Nacional da APFH  

Rua Padre Estêvão Cabral, Edifício Tricana, nº120 - 1º andar, sala 108 - Coimbra 

 

02 e 03 Março 2018 

 

Coordenação Pedagógica 

Dr. Jorge Félix 

(Exigo Consultores) 

Coordenação APFH 

Dra. Marisa Caetano 

(CHUC - HUC) 

 
     

Critérios de seleção  

1 – Sócio da APFH com a situação regularizada  

2 – Ordem de chegada com a documentação de candidatura 

 

Destinatários - Farmacêuticos  

 

Patrocinadores Formação APFH 
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Programa 

Dia 1 – Sexta-feira (02/Março/2018) 

09h00 – Receção dos formandos e apresentação do Curso 

09h30 – Economia da saúde 
a) O bem saúde e o individuo enquanto gestor da sua saúde 
b) Economia da prestação de cuidados de saúde 
c) O financiamento da saúde 

11h00 – Pausa para café 
11h30 – Economia do medicamento 

a) O mercado dos medicamentos 
b) Incentivos à inovação e protecção de patentes 
c) Regulação de preços 
d) Financiamento, acesso e equidade na utilização dos medicamentos 

13h00 – Pausa para almoço 
14h30 – Introdução à avaliação económica de tecnologias de saúde 

a) Valor em saúde 
b) Aspetos metodológicos 
c) Orientações e normas nacionais e internacionais 

15h30 – Avaliação de resultados em saúde 
a) Eficácia e efetividade 
b) Bem-estar e qualidade de vida 

16h30 – Pausa para café 
17h00 – Identificação e valoração de custos 

a) Tipo de custos 
b) Utilização de recursos e quantificação de custos 

18h00 – Fim dos trabalhos do 1º dia 
 
 
Dia 2 – Sábado (03/Março/2018) 
09h00 – Desenvolvimento de estudos de avaliação económica de tecnologias de saúde 

a) Desenho e planeamento 
b) Metodologias e aplicações 

11h00 – Pausa para café 
11h30 – Avaliação e decisão no sector da saúde 

a) O valor das tecnologias e da informação relevante para a decisão 
b) Aplicações no contexto das políticas de saúde 
c) Tradução na prática clínica 

13h00 – Pausa para almoço 
14h30 – Impacto da inclusão de novos medicamentos nos hospitais 

a) O processo de decisão nos hospitais 
b) Recomendações centrais, decisões locais e avaliação de prioridades 
c) Acesso à inovação em ambiente de contenção de despesa 

16h00 – Pausa para café 
16h30 – Tópicos especiais 

a) Avaliação económica durante a realização de ensaios clínicos 
b) Estudos pragmáticos e avaliação sistemática e continuada 
c) Avaliação económica de medicamentos órfãos 

19h00 – Avaliação de conhecimentos 
19h30 - Final do Curso 


