Farmacoeconomia I
Em destaque: Descodifique a Farmacoeconomia!
Objectivos Gerais:

• Conhecer os princípios e conceitos de base da farmacoeconomia
– técnicas de análise em farmacoeconomia, medição e valorização
dos custos e consequências de diferentes tratamentos, utilização
de modelos, avaliação da qualidade dos estudos farmacoeconómicos – e a sua utilização prática no contexto português.

Objectivos Específicos:

• Identificar e conhecer as principais técnicas de análise utilizadas
em Farmacoeconomia (minimização de custos, custo-efectividade,
custo-utilidade e custo-benefício).
• Identificar, medir e valorizar custos e consequências.
• Interpretar e utilizar na prática corrente estudos farmacoeconómicos.

Programa
Módulo I: Pertinência e técnicas de análise da avaliação
económica em saúde

• Restrição orçamental e inovação técnica; o papel dos seguros
públicos e privados; as questões éticas e da justiça social.
Debate.
• Quais técnicas utilizar e porquê? Qual perspectiva adoptar?
Quais os princípios da avaliação económica?
Exercícios práticos.

Módulo II: Medição de consequências

• Eficácia, Efectividade, Qualidade de Vida, sistemas de classificação (EQ5D, HUI…).
Exercícios práticos.

09h00 às 18h00 • Lisboa – 27 de Novembro de 2009
Preço: 300 Euros + IVA*

Dirigido a:

Médicos, farmacêuticos ou administradores, gestores da saúde ou
responsáveis do marketing que se confrontam com dados fármacoeconómicos na sua prática, e necessitam de aprofundar os seus conhecimentos para poder interpretar e utilizar este tipo de informação.

Módulo III: Medição de custos

• A identificação dos custos; custos directos e indirectos; a medição
de custos.
• A valorização dos custos; actualização dos custos.
• As fontes de dados: recolha de dados, painel de peritos, pesquisa
bibliográfica.
Exemplos práticos.

Módulo IV: Ler e perceber um estudo de avaliação económica

• Leitura e interpretação de dois estudos de avaliação económica.

Formador responsável:
Prof. Julian Perelman – Professor Auxiliar da Escola Nacional de Saúde
Pública

Co-formadores:

Dra. Catarina Silva – Coordenadora do Departamento de Bioestatística
da Eurotrials
Dra. Sara Lopes – Gestora de Assuntos Regulamentares da Eurotrials
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