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DISCIPLINA

O uso de indicadores de saúde e de pobreza

EMENTA E PROGRAMA DETALHADOS:

A disciplina pretende examinar alguns dos principais indicadores de saúde , de condições de vida e de pobreza. Parte-se de uma
perspectiva construcionista para traçar, em casos concretos, a trajetória de construção dos indicadores: os arcabouços
conceituais que a ele subjazem, as escolhas metodológicas para sua utilização, os limites e possibilidades de seus usos.
Tomamos como casos a serem examinados alguns indicadores clássicos (como a mortalidade infantil em suas diversas formas de
cálculo, e a esperança de vida ao nascer), indicadores mais recentes (como os anos de vida ajustados por incapacidade),
indicadores compostos (como o Indice de desenvolvimento Humano – IDH) as diversas tentativas de medida da pobreza (como o
mapa da fome, as medidas propostas pelo Banco Mundial, e os índices de pobreza multidimensional do PNUD e da CEPAL), e
alguns indicadores de desempenho do sistema de saúde (como o proposto em 2000 pela OMS)
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