
Prezado leitor, 

Leia no segundo fascículo de 2015 uma entrevista com o pesquisador 

equatoriano Jaime Breilh, que defende o pensamento crítico na 

epidemiologia, em favor de uma ‘economia da vida’, contrapondo-se  

à ‘economia da morte’ produzida por uma sociedade capitalista.  

Neste número, os artigos tratam da contribuição da antropologia ao 

campo da educação em saúde, do legado da construção do sistema 

de proteção social brasileiro para a intersetorialidade, de capitalismo 

e bioética no processo de trabalho de médicos da família da Itália e 

oferecem texto reflexivos sobre promoção da saúde do homem, o 

Proeja e a integração curricular, formação de nutricionistas e 

odontólogos e o trabalho vivo em ato do agente comunitário em 

saúde. 

  

  

O periódico 

Trabalho, Educação e Saúde é uma revista científica editada pela Escola 

Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz. 

Destina-se à publicação, com periodicidade quadrimestral, de 

debates, análises e investigações, de caráter teórico ou aplicado, 

sobre temas relacionados à educação no campo da saúde.  

 

A formação e a qualificação profissional e o processo de trabalho na 

saúde constituem temáticas centrais à revista. Neste sentido, busca 

atuar na consolidação da Educação como uma área de conhecimento 

no campo da saúde, além de contribuir para qualificar as práticas 

educativas específicas desse campo.  

 

Seu público-alvo é formado por pesquisadores, alunos de graduação 

e pós-graduação, profissionais vinculados aos serviços de saúde, e 

docentes e gestores do campo da educação profissional em saúde.  

 

A fim de possibilitar o acesso amplo, Trabalho, Educação e Saúde põe à 

disposição dos leitores, gratuitamente, o conteúdo integral tanto 

do número atual quanto dos números anteriores.  

 

Para submissão de textos, recomendamos a leitura das instruções aos 
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autores. Todos os artigos e ensaios são avaliados com base no sistema 

de revisão por pares. 
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