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RESUMO
A infecção hospitalar está presente nas mais diversas realidades, podendo ser agravada
ou não por questões econômicas ou culturais e tem sido motivo de preocupação há
décadas. No entanto, a relação dos artrópodes como vetores é pouco explorada. Sendo
assim, é necessário que se tenha maior suporte científico, e desse modo, possam ser
delimitadas barreiras de interesse nos locais e estas sejam adequadas conforme as
realidades vivenciadas nas unidades hospitalares. Considera-se, portanto, que artrópodes
são vetores naturais de microrganismos e estão presentes em ambientes hospitalares
podendo promover sua dispersão e assim, causar infecções hospitalares mesmo nos
ambientes onde se observa adequada higiene de ambientes. Este trabalho teve como
objetivo identificar a presença de microrganismos em diferentes áreas do Hospital
Universitário Dr. Mário Araújo em Bagé-RS veiculados por artrópodes e verificar o grau
de sensibilidade desses microrganismos a antimicrobianos. A referida unidade hospitalar
foi setorizada e as amostras colhidas em um único momento, de forma transversal. Foram
encontrados diversos microrganismos nos artrópodes capturados, que após serem
submetidos ao teste de antibiograma, alguns mostraram-se resistentes a certos
antimicrobianos, acendendo um sinal de alerta para estes dados. Através deste trabalho
evidenciou-se a importância de estudar-se os microrganismos e as consequências das
ações humanas, pois a utilização de antimicrobianos descontroladamente tem selecionado
cepas resistentes, gerando cada vez mais impacto no âmbito hospitalar e na vida das
pessoas.
Palavras chave: Artrópodes, vetores, resistência microbiana, infecção hospitalar.
ABSTRACT
Hospital infection is present in the most diverse realities, which can be aggravated or not
because of promotion or culture and has been the cause of concern for decades. However,
the relationship of arthropods as vectors is little explored. Therefore, it is necessary to
have greater scientific support and, in this way, barriers of interest are defined in the
places and these are in accordance with the realities experienced in the hospital units.
Therefore, it is considered that arthropods are natural vectors of microorganisms and are
present in hospital environments and can promote their dispersion and thus cause hospital
diseases even in environments where hygiene of environments is observed. This study
aimed to identify the presence of microorganisms in different areas of the University
Hospital Dr. Mário Araújo in Bagé-RS carried by arthropods and to verify the degree of
sensitivity of these microorganisms to antimicrobials. The hospital unit was divided into
sectors and as collected in a single moment, in a transversal way. Several microorganisms
were found in the captured arthropods that, after the antibiogram test, some of them are
resistant to certain antimicrobials, igniting a warning signal for these data. Through this
work, the importance of studying the microorganisms and consequences of human actions
was evidenced, since the use of antimicrobials has uncontrollably selected resistant
strains, generating more and more impact in the hospital and in people's lives.
Keywords: Arthropods, vectors, microbial resistance, hospital infection.
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1 INTRODUÇÃO
A infecção hospitalar está presente em vários continentes, podendo ser agravada
ou não, por questões econômicas ou culturais (JACOBS e ALVES, 2014).
No Brasil isso não é diferente, enquanto na Europa e nos EUA a porcentagem de
mortes por infecção hospitalar está em torno de 10% quando comparado ao Brasil, que
chega a 15%. Os agentes envolvidos nessas infecções são os microrganismos que estão
presentes em praticamente todos os hábitats do planeta Terra. São eles as bactérias, os
vírus, os protozoários e os fungos. Destacando-se as bactérias como o grupo com principal
papel nesse meio, seguido logo pelos fungos (BRASIL, 2004).
Segundo Gazeta (2007), os artrópodes são alguns dos veículos com que
microrganismos podem ser carreados em áreas hospitalares, podendo deste modo agravar
a situação de pacientes e tornam-se assim um motivo para preocupação.
Sendo assim, os estudos com intuito de refinar nossos conhecimentos sobre a
relação entre artrópodes e a vetorização de microrganismos acabaram revelando que
moscas, assim como os mosquitos -que pertencem a ordem Diptera - estão altamente
relacionados a problemas de saúde pública, sendo responsáveis por incontáveis infecções
e transmissões de patógenos nocivos aos seres humanos (SÃO PAULO, 2007).
As moscas estão presentes em todos os ambientes urbanos, adaptando-se ao nosso
modo de vida antes mesmo da formação de grandes civilizações. Além de todos os perigos
que estes seres podem levar em seus apêndices locomotores e trato digestório, eles ainda
têm uma alta capacidade de ganhar resistência aos praguicidas, tornando-se assim cada
vez mais difíceis de serem combatidos (PRADO, 2003).
Outro motivo de preocupação que sempre acarreta problemas sérios é o fato de
microrganismos, após serem combatidos constantemente pelos mesmos antimicrobianos,
poderem acabar desenvolvendo resistência aos mesmos. Desse modo, considera-se ainda
a possibilidade de condução a situações onde doenças, que hoje não são motivo de
preocupação, venham a causar um número maior de vítimas (VAN DEN BOGAARD e
STOBBERINGH, 2000).
Assim se pode notar que a presença de artrópodes em ambientes hospitalares e
sensibilidade de microrganismos a antimicrobianos devem receber atenção e serem
estudadas sempre que possível, evitando que sejam mais um problema para a saúde dos
pacientes e um gasto extra para o sistema de saúde
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Devido ao exposto, o presente estudo teve como pergunta, quais os
microrganismos seriam veiculados por artrópodes no Hospital Universitário de Bagé-RS
e qual seu grau de sensibilidade a antimicrobianos?
Sabendo-se que artrópodes são vetores naturais de microrganismos e que assim podem
promover sua dispersão em diferentes ambientes, algo que pode gerar novas e resistentes
cepas que necessitam melhores e mais apurados olhares quanto à sensibilidade a
antimicrobianos.
Sendo assim este trabalho teve como objetivo identificar a presença de
microrganismos em diferentes áreas do Hospital Universitário Dr. Mário Araújo em
Bagé-RS, veiculados por artrópodes, e verificar o grau de sensibilidade a antimicrobianos.
E sendo viável identificar os microrganismos veiculados por esses vetores, verificando
seu grau de sensibilidade a antimicrobianos e retornar estes resultados em forma de
educação em saúde para o hospital.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 TIPO DE PESQUISA
O presente trabalho configura-se como uma pesquisa experimental, descritiva
com abordagem quantitativa. Tratou-se de um estudo sobre a vetorização de
microrganismos por moscas, mosquitos e aranhas em ambiente hospitalar.
Para Gil (2007), a pesquisa experimental consiste em definir um objeto de estudo,
selecionando variáveis que serão capazes de influenciá-lo, definindo as formas de
controle e de observação dos efeitos que as variáveis produzirão no objeto.
As pesquisas descritivas são caracterizadas por estudar uma determinada
população ou fenômeno, priorizando o objetivo de verificar as características de um grupo
ou aglomerado definido de pessoas, o que define este tipo de pesquisa são os métodos de
coleta de dados, como os questionários e fichas de análises individuais (GIL, 2007).
Segundo Dalfovo et al. (2008) a abordagem quantitativa é o método de pesquisa
que analisa e classifica números, utilizando técnicas estatísticas para mensuração dos
dados coletados.
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2.2 AMOSTRAS DO ESTUDO
Foram tomados como amostras, artrópodes capturados com auxílio de uma pinça
em dois pontos do Hospital Universitário Dr. Mário Araújo, sendo eles corredor e
ambulatório.

2.3 LOCAL E PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA
A coleta dos das amostras foi realizada em dois locais distintos do Hospital
Universitário Dr. Mário Araújo, sendo eles: o primeiro andar do ambulatório, sendo
percorridos todos os consultórios de atendimento, todas as salas e demais acessos, visto
que são de grande movimentação e atendem pacientes oriundos de suas residências.
Também se avaliou o corredor principal, onde a coleta se estendeu desde a porta de acesso
ao referido local passando pelas salas do administrativo, da recepção e do financeiro até
chegar na entrada da unidade 4, incluindo rampa e corredor da unidade 3.
As análises microbiológicas foram realizadas no laboratório de microbiologia da
URCAMP.
A coleta foi realizada de modo transversal no dia 26 de setembro, das 9h às 12h
da manhã.

2.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS
As amostras foram capturadas com auxílio de uma pinça estéril, e alocadas em
tubos falcon com capacidade para 15ml também estéreis, permanecendo sob refrigeração
desde a coleta dia 26 de setembro até o dia 29 de setembro, quando foram semeadas,
identificadas e realizou-se o antibiograma.
As avaliações microbiológicas foram feitas conforme sugerido por Guerra et al.
(2019), em que as amostras foram colocadas em meio de cultura BHI (Brain Heart
Infusion).
Após identificados os microrganismos, foi realizado antibiograma a fim de
apontar a existência de sensibilidade a antimicrobianos.

2.5

ISOLAMENTO,

IDENTIFICAÇÃO

DE

MICRORGANISMOS

E

ANTIBIOGRAMA
Em cada tubo cônico contendo aranhas, moscas ou mosquitos, foram colocados
três mililitros de caldo Brain Heart Infusion e incubado a 36ºC por 24 horas. A partir dos
crescimentos apresentados, foram feitas semeaduras, por esgotamento, nos meios de
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cultura ágar Cromogênico, ágar MacConkey e ágar Sangue. Todos os meios de cultura
foram incubados a 36ºC por 24 horas. Em consonância com as características
morfotinturiais e a coloração pela Técnica de Gram, procedeu-se a identificação
específica dos bacilos Gram negativos, que foram submetidos à série bioquímica para
identificação, e dos cocos Gram positivos, que foram submetidos à prova da catalase, da
coagulase e da fermentação de manitol. Sucedendo o processo de identificação, realizouse o teste de sensibilidade a antimicrobianos de acordo com a metodologia de disco
difusão em ágar Mueller-Hinton.

2.6 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS
Para as análises dos dados obtidos, utilizaram-se distribuições qualitativas e
quantitativas para obtenção dos ajustes quanto à frequência absoluta e frequência
acumulada.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A coleta na referida unidade hospitalar estava organizada para duração de 60min,
todavia, o referido hospital apresenta padrões extremamente rígidos e criteriosos de
higiene, estando completamente adequado à legislação. Cabe ressaltar que, além da
habitual prática de limpeza em todas as áreas do hospital, a higienização foi intensificada
em razão da pandemia por COVID-19. Neste sentido, a coleta dos artrópodes tornou-se
uma atividade lenta e que demandou cerca de 240min, visto que não se encontravam
artrópodes com facilidade, mais uma vez reafirmando o compromisso do hospital com a
higiene dos ambientes e com a saúde da população.

Tabela 1: Microrganismos identificados em vetores entomológicos no Hospital Universitário Dr. Mário Araújo, Bagé-RS
Locais e vetores*
Microrganismos
Ambulatório
Corredor principal
Identificados
Aranhas
Voadores
Voadores
Aranhas
Voadores
(Unidades III e IV)
(Área administrativa)
(Unidades III e IV)
Bacilos Gram-Positivos
+
Enterobacter sp.
+
+
+
+
Klebisiella sp.
+
Staphylococcus epidermidis
+
+
Staphylococcus aureus
+
+
* + indica que houve crescimento daquele microrganismo naquele local por meio daqueles vetores. – indica que não houve
crescimento. Não se encontrou aranhas na área administrativa do corredor.

Conforme observado na Tabela 1, bacilos gram-negativos foram identificados
como vetorizados por aranhas e dípteros nas Unidades III e IV, bem como, por insetos
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voadores no corredor principal na região administrativa. Assim como constataram Silva
et al. (2014) e Souza et al. (2020), microrganismos são encontrados em todos os
ambientes, podendo ser a contaminação agravada por má higienização, tomando
significativa importância quando se trata de ambiente hospitalar. Quanto mais exposto o
local estiver a grandes fluxos de pessoas, mais propenso a contaminação o mesmo estará
visto que as mãos humanas estão entre os maiores carreadores de microrganismos.
Após avaliação laboratorial para identificação dos microrganismos vetorizados
pelos artrópodes, observou-se que apenas os dípteros capturados no ambulatório
consistem como vetores de Enterobacter sp., conforme pode ser observado na Tabela 1.
Segundo Hidron (2008) e Dias (2019), os bacilos Gram-negativos vêm crescendo como
causadores de infecções hospitalares e destacando-se mais comumente como
microrganismos multirresistentes a antimicrobianos.
Foram também identificados bacilos gram-positivos, porém estes, somente nos
artrópodes voadores da região administrativa. Este fato pode ser justificado pelo fácil
acesso à rua garantido pelas aberturas existentes nessa região do hospital, bem como, por
ser local de passada de acompanhantes, visitantes e demais indivíduos oriundos da região
externa do hospital. Bacilos gram-positivos são de grande interesse para a saúde pública,
pois, como afirmaram Dallacorte et al. (2007) e Castro (2019), microrganismos grampositivos estão relacionados com alguns tipos de infecções do trato urinário, que por
questões anatômicas são mais frequentes em mulheres, trazendo assim riscos para as
mesmas. Assim como também relatam que bactérias pertencentes à família
Micrococcaceae, antes não relacionadas a enfermidades, estão nos últimos anos
recebendo maior atenção por estarem relacionadas à maior incidência em patogenias,
principalmente às nosocomiais, reforçando assim a importância de serem estudados os
microrganismos gram-positivos. Menichetti (2005) e Morelo e Trentin (2018) relatam
também que as bactérias gram-positivas estão envolvidas em um grande número de
graves infecções, dentre elas fasciíte necrosante, sepse, endocardite, pneumonia,
meningite, osteomielite, entre outras.
Dípteros capturados nas Unidades III e IV também apresentaram positividade para
identificação de Klebisiela sp., não sendo identificado esse microrganismo nos demais
vetores coletados nos diferentes pontos do referido hospital.
As aranhas se mostraram importantes vetores do gênero Staphylococcus, havendo
destaque para a identificação de S. aureus e S. epidermidis tanto na região ambulatorial
quanto nas Unidades III e IV. Este é um dos dados mais significativos apresentados na
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Tabela 1, indicando a possibilidade de estudos mais aprofundados acerca da capacidade
de vetorização destes artrópodes, visto que é clara e notória a concepção de que nos
insetos voadores o gênero Staphylococcus não foi identificado, o sendo apenas nos
artrópodes não voadores. Cabe ressaltar que S. aureus é uma bactéria presente na pele
humana e facilmente identificada em superfícies em que o contato é frequente e nas quais
há circulação destes artrópodes.
Estes microrganismos estão cada vez mais presentes em ambientes públicos
levando riscos às pessoas. Como apontaram Rodrigues et al. (2016), que relatam a família
Micrococcaceae, grupo ao qual pertencem os Staphylococcus como os mais antigos
patógenos humanos, denotando fundamental importância à saúde pública. Devido ao
longo período de coevolução entre estes patógenos e seus hospedeiros, e com a recente
introdução dos antimicrobianos nos tratamentos cada vez mais representantes deste grupo
destacam-se em hospitais como microrganismos multirresistentes, como exemplo se pode
citar o S. aureus. Mas, além dos hospitais, onde sua presença é esperada, estes agentes
também são encontrados fora dos ambientes nosocomiais. Diniz (2020), observou
analisando a incidência de microrganismos nos colchonetes de três academias da cidade
de Santa Rita-PB, que S. aureus estava presente na maioria dos colchonetes e em
quantidades consideráveis. Evidencia-se assim que estes patógenos, por serem carreados
pelos corpos humanos, podem atingir grandes áreas sem muitas dificuldades podendo
levar perigo as pessoas vulneráveis. A presença desses microrganismos em ambientes
variados torna-se preocupante em razão das inúmeras infecções que podem vir a causar.
Em se tratando de bactérias com perfil de multirresistência, este cenário tende a
complicar-se cada vez mais. Dentre todas as possíveis complicações, podemos destacar a
sepse, que é uma disfunção orgânica causada por uma resposta inflamatória desregulada
a uma infecção. Moura-Pires (2020), aponta que em Unidades de Tratamento Intensivo
(UTIs) a sepse está normalmente relacionada a bactérias multirresistentes, como o S.
aureus, que acaba atingindo sua vítima através de procedimentos invasivos. Já o S.
epidermidis se relaciona mais com infecções hospitalares que tem início em cateteres.
Sabendo-se da importância clínica da resistência bacteriana a antibióticos que
consiste além de um problema de saúde pública um grave e persistente gerador de
demandas econômicas para os cofres públicos, foi traçado o perfil de resistência
antimicrobiana dos microrganismos identificados, que é trazido na Tabela 2. Neste
sentido foi realizada uma avaliação por setor de captura de artrópodes.
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Tabela 2: Perfil de sensibilidade a antibióticos dos microrganismos identificados no Hospital Universitário Dr.
Mário Araújo, Bagé-RS.

Vancomicina

Cefalexina

Gentamicina

Oxacilina

Tetraciclina

Clindamicina

Levofloxacin

Aztreonam

Amoxicilina + Ácido
Clavulânico

Ertapenem

Ceftriaxona

Microrganismos identificados

Ácido Nalidíxico

Antimicrobianos testados

Bacilos Gram-Positivos
S*
S
S
S
S
S
S
R
S
S
Enterobacter sp.
S
R
S
R
S
I
S
S
R
(Ambulatório)
Enterobacter sp.
S
S
S
S
S
I
S
S
S
(Corredor - parte administrativa)
Enterobacter sp.
S
S
S
S
S
S
S
S
S
(Corredor - Unidades III e IV)
Klebsiella sp.
S
S
S
S
S
I
I
S
R
S. epidermidis
R
S
S
S
R
S
S
S
R
S
S
I
* “R” indica que houve resistência daquele microrganismo àquele antimicrobiano. “S” indica que houve
sensibilidade daquele microrganismo àquele antimicrobiano.“I” indica que houve resistência intermediaria
daquele microrganismo àquele antimicrobiano. “-” indica que a bibliografia utilizada para construção do
antibiograma não trazia o antimicrobiano em questão como alternativa eficaz contra aquele microrganismo no
contexto em questão. Para melhor entendimento, realizou-se diferenciação de localização de Enterobacter.

A Tabela 2 expõe os resultados do antibiograma realizado nas amostras,
evidenciando perfis de resistência e sensibilidade bastante importantes tanto para o
contexto da saúde pública quanto para o contexto econômico dos agentes geradores de
saúde.
Identificou-se resistência de bacilos gram-positivos para oxacilina, fato de
extrema importância, visto que, quando determinado microrganismo demonstra
resistência à oxacilina, possivelmente ele também apresenta resistência a outros
betalactâmicos (penicilinas, carbapenêmicos, cefalosporinas e combinações de
betalactâmicos com inibidores de betalactamases), por se tratar do mesmo mecanismo de
resistência (MIMICA e MENDES, 2007).
As Enterobacter sp. isoladas no ambulatório demonstraram resistência à
ceftriaxona, amoxicilina + ácido clavulânico e cefalexina. Este dado é de extrema
significância clínica, visto que o ambulatório atende pacientes oriundos de suas
residências ou de outros ambientes externos ao hospital, denotando que a contaminação
dos vetores pode ter esta origem, e consequentemente, também as resistências. Cabe ainda
ressaltar que esses antibióticos que denotaram resistência são vastamente utilizados em
ambiente hospitalar para tratamento de infecções bacterianas, trazendo ainda, maior
importância a este perfil de resistência. Entre as Enterobacter sp. se pode destacar a E.
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cloacae, que possui uma intrínseca resistência à amoxicilina, ampicilina, cefalosporinas
de primeira geração e cefoxitina devido a produção de β-lactamase AmpC constitutiva.
Além disso, também apresenta alta frequência de resistência enzimática a cefalosporinas
de amplo espectro (DAVIN-REGLI, 2015). Assim como enfatiza Potron et al. (2013),
que a resistência de Enterobacter sp. a cefalosporinas de terceira geração está
intimamente ligada a superprodução de AmpC β-lactamases. Sendo assim o tratamento
com cefalosporinas pode vir a selecionar bactérias com essa mutação, aumentando
exponencialmente a incidência de Enterobacter sp. com resistência.
As Enterobacter sp. isoladas no corredor na região administrativa do hospital
apresentaram sensibilidade a todos os antibióticos testados. Conforme aponta GionoCerezo et al. (2020), as enterobactérias apresentam resistência à penicilina, oxazoil
penicilina, clindamicina, lincomicinas, glicopeptídeos (vancomicina e teicoplanina) e
macrolídeos.
Contextualizando os perfis de sensibilidade e resistência, torna-se fundamental
expor que tanto Enterobacter sp. identificada no ambulatório, quanto a identificada na
região do setor administrativo no corredor não se mostraram resistentes nem sensíveis,
denotando perfil intermediário para Levofloxacino, assim como Klebisiella sp. que traz
igual perfil para este antimicrobiano. O perfil intermediário de resistência traz uma
determinação orientada pelo NCCLS (2000), quando não há uma determinação entre
resistência e sensibilidade específicas. Souza et al. (2010), expressam a profunda
importância de se avaliar criteriosamente os perfis intermediários, visto que são alertas
importantes e que impelem maiores e mais profundas reflexões acerca da vigilância frente
a possibilidade de surgimento de cepas resistentes. Ressalta-se, ainda, a consistente
necessidade de estudos das causas desses resultados, sobretudo, no intuito de buscar
formas que reduzam tais resultados e sirvam de profilaxia social em saúde frente a cepas
de grande resistência.
Quando realizada a avaliação do perfil de resistência com Enterobacter sp. isolada
do corredor das Unidades III e IV verificou-se sensibilidade a todos os antimicrobianos
testados. Este resultado é de extrema importância, visto que os vetores foram capturados
no interior da unidade hospitalar, região em que os insetos têm fácil acesso aos pacientes
institucionalizados e, na maioria das vezes, bastante debilitados, sobretudo,
imunologicamente. Em estudo de resistência antimicrobiana de Enterobacter sp. isoladas
de lesão ulcerosa por pressão, Soares et al. (2016), relatam uma importante consolidação
de perfil de resistência à maioria dos antibióticos hospitalares, caracterizando-se como
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multirresistentes. A resistência dos microrganismos aos antibióticos comumente
utilizados configura-se como um dos mais graves problemas de saúde pública, sobretudo,
no âmbito hospitalar, sendo um resultado expressivo da automedicação com
antimicrobianos e descumprimento das posologias associada ao manejo inadequado dos
tratamentos (LOUREIRO et al., 2016).
Outro padrão de grande importância que foi verificado em Klebisiela sp. que além
da resistência intermediária ao Levofloxacino, conforme já mencionado, também
apresenta o mesmo resultado para Tetraciclina, sendo resistente a Cefalexina, antibiótico
de extrema importância nos tratamentos hoje mais utilizados.
Ao avaliar os antibióticos sobre S. epidermidis foi observada resistência à Ácido
Nalidíxico, Aztreonam e Oxacilina, apresentando perfil intermediário para Vancomicina
e sensibilidade aos demais fármacos testados. Em estudo sobre resistência de S.
epidermidis a antimicrobianos isolados de hemoculturas em um hospital universitário do
sul do Brasil, Foletto et al. (2019), relatam perfil de resistência superior a 93% para
oxacilina. Este dado vem ao encontro do relatado nesta pesquisa, evidenciando a
importância de maiores e mais intensos processos de vigilância e cuidado em ambientes
suscetíveis, sobretudo, o hospitalar.

4 CONCLUSÃO
Através deste trabalho evidenciou-se a importância de estudar-se os
microrganismos e as consequências que nossas ações geram nos mesmos, visto que o
hábito de utilizar antimicrobianos descontroladamente tem selecionado cepas resistentes
gerando cada vez mais impacto no âmbito hospitalar e na vida das pessoas.
Este estudo também mostrou uma possível participação das aranhas como vetores
nos hospitais, algo que não vem ganhando muita atenção nos estudos relacionados.
Situação que ficou evidente pela falta de materiais citando esse fato ou ao menos o
investigando.
Também evidenciou alguns microrganismos com resistência intermediária a
certos antimicrobianos, deixando assim um sinal de alerta para estes casos, servindo de
inspiração a novos estudos que tenham o olhar contextualizado e direcionado para a saúde
pública, visando a segurança da população frente às concepções concernentes à
resistência antimicrobiana. A conscientização promoverá indiscutíveis crescimentos em
todos os âmbitos sociais.
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Considera-se ainda, que mesmo sendo a higiene dos ambientes componentes do
hospital realizada com máxima dedicação e estando completamente dentro dos
parâmetros da legislação, os insetos ainda conseguem realizar seu trânsito, podendo assim
vetorizar microrganismos.
Sugere-se, portanto, trabalhos mais incisivos neste sentido, trazendo a abordagem
temática de forma mais profunda e promovendo educação em saúde.
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