
RESUMO
Este trabalho científico, desenvolvido e realizado por alunos da
ETEC Albert Einstein, expõe as problemáticas na relação homem-
natureza, e segue a linha de pesquisa na área de saúde pública
e infectologia. Ademais, como patologias tropicais podem se
tornar circulatórias e frequentes no país devido ao desmatamento
de nosso meio-ambiente, como a Floresta Amazônica.

                             INTRODUÇÃO
Já parou para pensar de onde vêm as doenças? A cada dia que
passa novas patologias estão surgindo, e uma parcela relevante
tem sua origem causada pelo desmatamento. E não envolve
apenas o corte de árvores, mas também o aquecimento global,
expansão agrícola em conjunto com a pecuária, a caça ilegal e
até a mudança do habitat de animais silvestres. É necessário
entender esse ciclo para que novas ações sejam feitas, afinal
trata-se da natureza, da ciência e da vida humana.

                          METODOLOGIA
Este projeto classifica-se como: pesquisa exploratória qualitativa
e teve como finalidade a formulação de referências teóricas.
Inicialmente, foi necessário obter uma maior compreensão e
domínio acerca do tema, a fim de posteriormente discutirmos e
criarmos indagações. Nesse sentido, foram realizadas consultas
em artigos científicos e pesquisas bibliográficas incluídas no eixo
da infectologia, meio ambiente e saúde pública.
Posteriormente, houveram novas análises em busca de
respostas para as hipóteses levantadas, por meio de citações e
experiências de agentes na área no meio ambiente e saúde,
visando validar o problema levantado.  

CONCLUSÕES FINAIS
Ações antropológicas provocam impactos na natureza e saúde
humana, visto que o desmatamento facilita a circulação de
inúmeros agentes patogênicos presentes na biodiversidade
brasileira, para locais urbanos. Em suma, a prevenção e o
tratamento dessas moléstias são fundamentais para uma maior
segurança e melhor qualidade de vida.
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