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SOBRE O CURSO
A avaliação económica é uma área científica de suporte à decisão com uma longa 
tradição em Portugal, desde a sua utilização na avaliação de novas terapêuticas para 
motivos de financiamento pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), no fim dos anos 90. 
A ENSP-NOVA tem sido precursora nesta temática, no desenvolvimento de 
metodologias, de aplicações práticas no apoio à decisão no âmbito do SNS e no 
ensino a diversas gerações de alunos. É uma área transversal que requer 
competências em termos da ciência económica, estatística, saúde pública e 
epidemiologia, áreas nas quais a Escola se destaca.

DURAÇÃO DO CURSO
Setembro 2021
Oito sessões | das 16h às 19h

OBJETIVOS
Compreender a necessidade, o potencial e as principais 
metodologias de Avaliação Económica em Saúde de Avaliação 
das Tecnologias da Saúde. 
Analisar criticamente e interpretar estudos de avaliação 
económica, e identificar as principais dimensões a incluir 
no desenho de um estudo de avaliação económica.
Relacionar os resultados dos estudos de avaliação económica 
e a tomada de decisão em contexto de escassez de recursos

DESTINATÁRIOS
Investigadores, profissionais de saúde, profissionais com 
responsabilidade de decisão na área da saúde, em particular no 
que concerne a tecnologias da saúde, e profissionais da indústria 
farmacêutica. 

APLICAÇÃO 
Aplicação de avaliação económica para HTA
Módulo seminário: desafios atuais da avaliação económica para HTA

COMPONENTE TEÓRICA
Princípios e métodos de avaliação económica em saúde
Medição de custos
Instrumentos de medição de resultados
Análise de custo-benefício e willingness to pay
Modelação em avaliação económica
Do modelo ao apoio à decisão, incluindo reavaliações
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