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Área de Educação e Formação 727-Ciências Farmacêuticas CDP S/C 

Designação da ação formativa: Princípios Fundamentais de Avaliação de Tecnologias de Saúde Edição 03 

Forma de organização da ação: Presencial 

Data(s) de realização: 25 e 26 de junho 2022 

Local: 
Plataforma Moodle (formaca-srsra.ordemfarmaceuticos.pt)  

A definir (em Lisboa)  

Formadores: 
José Cabrita, Klára Dimitrovová, Sara Couto, Inês Teixeira, João Pedro Henriques e Alexandre 

Baptista 

Coordenador/a Alexandre Baptista  

Modalidade de Formação OFP - Outra Formação Profissional não inserida no Catálogo Nacional de Qualificações 

Objetivo(s) geral(ais) 

Dotar os/as participantes de conhecimentos na área da Avaliação de Tecnologias de Saúde, 

com particular enfoque na Avaliação Económica, nos tipos de estudos epidemiológicos, a 

evolução do quadro regulamentar em Portugal, possuindo uma abordagem prática quanto 

ao papel da Indústria Farmacêutica neste processo. 

Objetivo(s) específico(s) 

Domínio Cognitivo 

Caracterizar as etapas do processo de Avaliação de Tecnologias de Saúde; 

Referenciar as guidelines internacionais existentes e o correspondente enquadramento legal 

nacional; 

Compreender o papel da Comissão de Avaliação de Tecnologias de Saúde no processo de 

avaliação; 

Compreender a importância das Revisões sistemáticas de literatura e meta-análises no 

processo de avaliação de medicamentos 

 

Domínio Psicomotor 

Compreender e aplicar o modelo de Markov. 

 

Domínio Atitudinal 

Reconhecer a importância do processo de Avaliação em Tecnologias da Saúde.  

Destinatários 

Farmacêuticos que exerçam atividade na área da Indústria Farmacêutica ou que desejem 

adquirir novos conhecimentos na área de Avaliação de Tecnologias de Saúde; membros-

estudantes e outros profissionais com interesse no tema. 

Carga Horária 16 horas Horário 09:00-18:30 

Metodologia Pedagógica 

A OF estrutura os seus cursos de formação em níveis de complexidade crescente o que 

significa que para o/a formando/a adquirir uma nova competência deverá ter dominado a 

anterior. A nossa abordagem contempla os seguintes níveis: 

 

• Conhecimento – Refere-se à competência do/a Formando/a em recordar, definir, 

reconhecer ou identificar informação específica, a partir de situações de aprendizagem 

anteriores; 

• Compreensão – Refere-se à competência do/a Formando/a em demonstrar compreensão 

pela informação, sendo capaz de reproduzir a mesma por ideias e palavras próprias; 

• Aplicação – Refere-se à competência do/a Formando/a em recolher e aplicar informação 

em situações ou problemas concretos; 

• Análise – Refere-se à competência do/a Formando/a em estruturar informação, 

separando as partes das matérias de aprendizagem e estabelecer relações, explicando-

as, entre as partes constituintes; 
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• Síntese – Refere-se à competência do/a Formando/a em recolher e relacionar 

informação de várias fontes, formando um produto novo; 

• Avaliação – Refere-se à competência do/a Formando/a em fazer julgamentos sobre o 

valor de algo (produtos, ideias, etc.) tendo em consideração os conhecimentos 

adquiridos. 

 

Para atingir este fim utilizamos metodologias pedagógicas afirmativas, interrogativas e ativas 

que se concretizam através de técnicas, recursos e atividades pedagógicas diversas. 

Recursos Pedagógicos Documentação de apoio e referência de bibliografia recomendada. 

Espaços e equipamentos 

• Computador ou outro dispositivo móvel com ligação à Internet e a um browser (Chrome, 

Safari, Firefox, Internet Explorer); 

• Conhecimentos de informática na ótica do utilizador;  

• Acesso a conta de correio eletrónico.  

Conteúdos programáticos 

SESSÃO 1 – 25 de junho 

Módulo 1: Epidemiologia e noções dos tipos de estudos (9:00 – 10:45) 

(José Cabrita) 

Módulo 1: Epidemiologia e noções dos tipos de estudos (cont.) (11:00 – 13:00) 

(José Cabrita) 

SESSÃO 2 – 25 de junho 

Módulo 2: Avaliação Económica (14:00 – 16:15) 

2.1 Pertinência da avaliação económica; 

2.2 Conceitos de economia da saúde e avaliação económica; 

2.3 Diferentes técnicas de análise em avaliação económica;  

2.4 Diferentes modelos e análises estatísticas mais frequentemente utilizadas;  

2.5 Identificação, medição e valorização de custos;  

2.6 Identificação e medição de consequências;  

2.7 Especificidades da avaliação económica de dispositivos médicos. 

(Klára Dimitrovová) 

 

Módulo 3: Avaliação de tecnologias de saúde – Enquadramento (16:30 – 18:30) 

3.1 Avaliação de tecnologias de saúde;  

3.2 Sistema de Preços e Comparticipação; 

3.3 Processo de avaliação farmacoterapêutica e farmacoeconómica de medicamentos 

e dispositivos médicos (SINATS / comparticipação/ Av prévia / Reavaliação / papel das 

comissões); 

3.4 Implicações da avaliação farmacoterapêutica no processo de comparticipação/ Av 

Prévia e financiamento. 

(Sara Couto) 

SESSÃO 3 – 26 de junho 

Módulo 4: Farmacoeconomia - Política do Medicamento em Portugal (9:00 – 

11:00) 

4.1 Evolução da regulamentação; 

4.2 Avaliação de Tecnologias de Saúde; 

4.3 Desafios do setor. 

(Inês Teixeira) 

 

Módulo 5: Exercícios de consolidação de conhecimentos sobre como avaliar 

artigos científicos (11:15 – 13:00) 

5.1 Análise de custo efetividade/custo-utilidade; 

5.2 Construção de uma árvore de decisão 

(Alexandre Baptista e Inês Teixeira) 
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Sessão 4 – 26 de junho 

Módulo 6: Exercícios (continuação) (14:00 – 16:00) 

(Alexandre Baptista e Klára Dimitrovová) 

 

Módulo 7: Visão da Indústria sobre Market Access e Real World Evidence (16:15 – 

18:00) 

7.1 Responsabilidades de um Departamento de Market Access na Indústria 

Farmacêutica;  

7.2 Utilização e aplicação da Avaliação Económica – exemplo “real “; 

7.3 Desafios relacionados com Acesso ao Mercado em Portugal. 

(João Pedro Henriques) 

Critérios, instrumentos e 

metodologia(s) de avaliação 
Avaliação Formativa – 100% da nota final (Assiduidade) 

Certificação 

No final do curso, será emitido um certificado formação conforme aproveitamento.  Para ser 

aprovado deverá ter assiduidade mínima de 85% (referente à duração total do curso) como 

previsto no Regulamento da Atividade Formativa que pode consultar aqui. 

Custo 

Farmacêuticos – 120,00 € 

Membro-estudante – 120,00 € 

Externos – 240,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ordemfarmaceuticos.pt/fotos/editor2/SRSRA/2022/formacao/assincrono/regras_da_atividade_formativa_2022_vfinal.pdf

