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A quarta edição da revista científica
Trabalho, Educação e Saúde apresenta,
como um de seus temas, as
concepções e práticas inovadoras no
campo da educação dos

trabalhadores. Estão presentes discussões acerca da formação
estética da classe trabalhadora, da regulação da profissão de
agente comunitário de saúde. O periódico trata também do
processo de trabalho hospitalar e de seus impactos na
qualificação e formação dos profissionais de saúde.

Alcoolismo no trabalho
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A ingestão excessiva de álcool é a
terceira causa de mortes no mundo,
atrás somente do câncer e das
doenças cardíacas. Por isso o

alcoolismo é hoje considerado um grave problema de saúde
pública. A autora enumera os problemas que a doença pode
acarretar no ambiente de trabalho e analisa os métodos
assistenciais empregados no seu tratamento.

Flebotomíneos do Brasil

Nenhum país no mundo tem tantas
espécies de flebotomíneos como o
Brasil. Por isso, os pesquisadores
brasileiros estão na vanguarda de
estudos sobre esses mosquitos e
sobre a leishmaniose. Flebotomíneos do
Brasil traz dados atualizados sobre a
importância desses mosquitos para a

medicina, sua morfologia, biologia, distribuição geográfica e
interação com os agentes patológicos que transmitem.

História, Ciências, Saúde:
Manguinhos

Volume 11, número 2

O novo número da revista
História, Ciências, Saúde - Manguinhos
traz um perfil de Miguel Ozorio
de Almeida, um dos maiores
divulgadores científicos brasileiros
da primeira metade do século 20.
A revista, cujas edições também

podem ser consultadas na internet, é uma publicação da
Casa de Oswaldo Cruz, centro de documentação e pesquisa
que é parte da Fundação Oswaldo Cruz.

Memórias do Instituto

Oswaldo Cruz

O primeiro suplemento de 2004 da
revista Memórias do Instituto Oswaldo
Cruz é dedicado à esquistossomose,
doença milenar que ainda hoje é um
desafio para cientistas de todo o
mundo. O suplemento é composto
por 22 artigos científicos assinados

por pesquisadores do Brasil e de outros países, como
Estados Unidos, Inglaterra, Nova Zelândia e Quênia.

Uma Escola para a Saúde

O livro Uma Escola para a saúde faz
parte das comemorações pelo
cinqüentenário da Escola Nacional de
Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp).
Composto por diferentes
perspectivas, o livro reúne artigos
escritos por pesquisadores que

atuaram nesta história. Dividido em duas partes, o livro tem o
objetivo de refletir sobre os 50 anos da Escola e tratar dos
rumos da instituição.




