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1. Attivação de re
eceptores es
specíficos é a responsáv
vel pela sensação de arrdência provocada
pelo alho
O alh
ho, quem dirria, mesmo sendo
s
utiliza do como tem
mpero há qu
uase 5000 an
nos, ainda guarda
algun
ns segredos que podem ajudar a d esvendar as
s vias sensoriais envolviidas na dor.. Essa
espec
ciaria foi cuiidadosamentte analisada
a por um gru
upo formado
o por cientisstas america
anos e
corea
anos, que de
emonstraram
m que a aliccina, um co
omposto de enxofre enccontrado no alho,
ativa terminações nervosas da
d boca rela
acionadas à sensação
s
de
e dor. Os neu
urônios pres
sentes
na b
boca têm em
m sua mem
mbrana cana
ais protéicos sensíveis ao calor, ffrio e comp
postos
químicos conheciidos como TRP
T
(da sigla
a em inglês transient receptor poten
ntial), que seriam
s
mulados, promovendo o fluxo de cáttions e gera
ando impulso
os nervosos . Já que a alicina
a
estim
pode ativar dois tipos de ca
anais protéiccos, o TRPV
V1 e o TRPA
A1, os quais estão ligad
dos ao
recon
nhecimento do calor e frio intenso
os, a sensaç
ção de dor e ardência gerada pelo
o alho
decorrreria de sua
a ação sobre
e estes canaiis, concluem
m os autores do estudo.
Autorres: Lindsey
y J. Macpherson1, Bern
nhard H. Ge
eierstanger2,, Veena Visw
wanath2, Michael
Bandell1,2, Same
er R. Eid1, SunWook
S
Hw
wang1,3, and
d Ardem Patapoutian1,2
2,* - 1Department
of Ce
ell Biology Th
he Scripps Research
R
La JJolla, Califorrnia 92037; 2Genomics
2
N
Novartis Res
search
Found
dation, San Diego, Califfornia 92121
1; 3College of Medicine, Korea Univ
versity Seoul 136705, South Korea
a;
Referrência: The Pungency of Garlic: Acttivation of TRPA1
T
and TRPV1
T
in Re
esponse to Allicin.
A
Curr Biol. 2005 May
M
24;15(10):929-34.
2. O uso criterio
oso de analg
gésicos e an tiinflamatóriios para trattamento da dor lombarr pode
reduz
zir os custos
s
Analg
gésicos e antiinflamató
a
órios não-e
esteroidais (AINEs) são
o amplame
ente utilizad
dos e
corre
espondem a significativa parcela d
dos custos gerados
g
no tratamento
o da dor lombar.
Estud
do realizado na Universid
dade de Pitt sburg com o objetivo de
e analisar ta is custos mo
ostrou
o uso de droga
as analgésicas por 55,5
5% dos pac
cientes analisados, sen
ndo que 29% as
utiliza
aram por mais de trinta
a dias. Do to
otal de pacientes, 38% usaram ana
algésicos opióides
(corre
espondendo a 48% dos
s gastos), 3
32% fizeram
m uso de AINEs não-se letivos (24%
% dos
custo
os) e 6% usaram
u
AINE
Es inibidore
es seletivos da ciclooxig
genase-2 (C
COX2) (28%
% dos
gasto
os com analgésicos). O trabalho lev
va à conclus
são de que o desenvolv
vimento de novas
droga
as analgésic
cas e antiinfflamatórias para tratam
mento da dor lombar de
eve ser obje
eto de
consideração em
m relação ao custo/b
benefício an
ntes destas
s terem se
eu uso lib
berado
come
ercialmente. Além disso
o, drogas n
novas eleva
ariam os cu
ustos geraiss envolvidos
s nos
tratamentos, já que novos medicament
m
tos, pretensa
amente mais eficazes, normalmentte são
mais caros que os de uso comum.
c
Con
nvém lembra
ar ainda que
e a liberação
o de drogas
s para
comé
ércio sem critérios rígido
os pode ter conseqüências problemáticas, como
o as geradas
s pelo
caso envolvendo
o os AINEs inibidores seletivos da
a COX2, os
s quais tive
eram sua efficácia
varam a um prejuízo de enormes prroporções pa
ara os fabrica
antes.
questtionada e lev
Autorres: Molly T.
T Vogt *, C.
C Kent Kwo
oh*†, Doris K. Cope*, Thaddeus A
A. Osial*, Michael
Culyb
ba‡ and Terrence W. Sta
arz* - *Univ
versity of Pitttsburgh Sch
hool of Mediicine; †Pittsburgh
Veterrans Adminis
stration Healthcare Syst em; and ‡UPMC Health Plan, Pittsbu
urgh, PA.
Referrência: Analgesic Usage
e for Low Ba
ack Pain: Im
mpact on He
ealth Care C
Costs and Service
Use. Spine 2005,, vol.30, nº9
9, 1075-1081
1.
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3. Re
egularidade e motivaçã
ão durante tratamento com exercíícios ajudam
m a aliviar a dor
lombar crônica
No in
ntuito de av
valiar em lon
ngo prazo o efeito de exercícios
e
físicos associ ados a prog
grama
motiv
vacional em pacientes com dores lo
ombares crôn
nicas, pesquisadores ausstríacos dividiram
alizaria exerrcícios
uma amostra de 98 paciente
es em dois g
grupos - um grupo-controle, que rea
físico
os, e um segundo grrupo, que realizaria exercícios
e
associados
a
a um prog
grama
motiv
vacional. Os parâmetros
s avaliados fo
oram a inten
nsidade de dor,
d
a habilid
dade funcion
nal e a
capac
cidade laborrativa. A adesão ao tra
atamento foii relacionada
a ao númerro de anos que o
pacie
ente relatou fazer exercíícios regular mente. No grupo-contro
g
ole foi eviden
nciada dimin
nuição
de dor do início
o do tratam
mento até o
os quatro meses,
m
enquanto o gru
upo motivacional
apres
os grupos foram
sentou redu
ução da dorr até o quiinto ano. Em
E
suma, em
e
ambos o
obserrvadas melh
horas em to
odos os parâ
âmetros ana
alisados, enttretanto, o efeito cumu
ulativo
apres
sentado pelo
o grupo mottivacional fo
oi pelo meno
os duas veze
es maior, in
nclusive dura
ante a
realiz
zação de ativ
vidades labo
orais. Os auttores sugere
em, com bas
se nestes re
esultados, qu
ue um
resultados de interven
progrrama combinado de ex
xercícios e motivação potencializa
p
nções,
possibilitando a redução
r
sign
nificativa do nível de dor.
Autorres: Martin Friedrich*, Georg Gittller†, Martin Arendasy†, and Klauss M. Friedrich* *Dep
partment off Orthoped
dic Pain M
Management,, Orthopedic Hospitall Speising; and
†Dep
partment of Psychology,
P
University o
of Vienna, Vienna, Austria.
Referrência: Long
g-Term Effect of a Comb
bined Exercis
se and Motiv
vational Prog
gram on the Level
of Disability of Patients with Chronic Low
w Back Pain
n. SPINE Volume 30, Nu
umber 9, pp 995–
1000.
4. Te
erapia manua
al e exercícios terapêutiicos têm efeito similar sobre a dor e
em pacientes com
osteo
oartrose de quadril
q
Com o objetivo de investigar se a tterapia man
nual apresenta resultad
dos superiores a
exerc
cícios em pa
acientes com
m osteoartrrose de qua
adril, foram avaliados p
parâmetros como
funçã
ão do quadriil, taxa de mobilidade
m
da
as articulaçõ
ões, dor e alterações rad
diográficas, antes
e apó
ós a realiza
ação dos tra
atamentos. O tratamen
nto manual consistiu de
e alongame
ento e
manipulação em posições específicas
e
e
enquanto qu
ue no tratam
mento com exercícios foram
preco
onizados alo
ongamentos,, fortalecim ento, mobilidade, coordenação e locomoção. Com
relaçã
ão à dor, em
m ambos os
s grupos os pacientes não
n
apresenttavam variaçções signific
cantes
entre
e si. Do mes
smo modo, após a aval iação dos re
esultados, nenhuma dife
ferença estatística
entre os grrupos de te
signifficativa foi encontrada
e
erapia manual e exercíccios terapêu
uticos.
Sendo assim, os
s autores co
oncluíram qu
ue as duas formas de tratamento
t
produzem efeitos
e
pêuticos com
mparáveis no
o tratamento
o da dor e qualquer um
m destes po
ode represen
ntar a
terap
prime
eira terapia de escolha para
p
tratar o paciente po
ortador de os
steoartrose d
do quadril.
Autorres: H. L. Ho
oeksma, J. Dekker1,
D
H. K. Ronday2
2, F. C. Breedveld3 and C. H. M. Van den
Ende4 - Deparrtment of PB&R, St Antonius Hospital,
H
Niieuwegein, 1Department of
Rehabilitation Me
edicine, Insttitute for Ressearch in Ex
xtramural Medicine (EMG
GO Institute
e), VU
Unive
ersity Medica
al Center, Amsterdam, 2Leyenburg Hospital, Th
he Hague, 3
3Leiden Univ
versity
Medic
cal Center, Leiden and
d 4Netherla
ands Institu
ute for Hea
alth Servicess Research, The
Nethe
erlands;
Referrência: Manu
ual therapy in osteoarth
hritis of the hip: outcom
me in subgrroups of pattients.
Rheumatology 20
005;44:461–
–464
5. Trroca da med
dicação opióide em paciientes com câncer que não respon
ndem à morfina é
altern
nativa no combate à dorr, mostra esttudo
A mo
orfina é a drroga opióide
e de primeirra escolha para
p
o tratam
mento de do
ores oncogênicas,
principalmente em
e virtude de
d sua dispo
onibilidade, efetividade
e
estabelecida
e
a, simplicidade de
administração e custo relativamente ba
aixo. Entreta
anto, é sabido que as rrespostas cllínicas
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apres
sentadas durrante o trata
amento são a
altamente variáveis. Com base nesttes fatos, tra
abalho
apres
sentado por Riley e cols., da Ingla
aterra, avalio
ou o benefíc
cio da troca
a da morfina
a pela
oxico
odona (como
o primeira alternativa)
a
em paciente
es com câncer, além d
de verificar a real
neces
ssidade de tal mudanç
ça de mediicação. A existência
e
de
e parâmetro
os objetivos
s que
pudessem ajudarr a identificar os pacienttes não respo
onsivos à morfina també
ém foi obserrvada.
O estudo foi rea
alizado em dois
d
hospita
ais e, dentre
e os 186 pa
acientes ava
aliados, 25%
% não
respo
onderam à morfina.
m
Aind
da, a mudan
nça do opióid
de utilizado mostrou-se
m
e
eficaz no controle
da do
or em 96% do
d total de pacientes,
p
se
em diferença
as entre os dois hospitaiss avaliados.
Autorres: Julia Riley1,4, Joy R. Ross1,2,, Dag Rutterr1,2, Athol U.
U Wells3, K
Katherine Go
oller1,
Ron du Bois3 an
nd Ken Wels
sh2 - 1Depa
artment of Palliative Ca
are, The Roy
yal Marsden
n NHS
Trustt, Fulham Road,
R
Londo
on, UK; 2D epartment of Clinical Genomics, Imperial Co
ollege,
Manrresa Road, London, UK
K; 3Faculty of Medicin
ne, National Heart and
d Lung Insttitute,
Emm
manuel Kaye Building, Th
he Royal Brrompton Cam
mpus, Manre
esa Road, LLondon, UK; 4The
don, UK;
Royal Marsden Hospital, Lond
Nota da redação: Este estud
do não demo
onstra os mecanismos envolvidos
e
n
nessas difere
enças,
mas d
de qualquer forma, o ac
chado clínico
o é importanttíssimo.
Referrência: No pain
p
relief fro
om morphine
e? Individua
al variation in sensitivity
y to morphin
ne and
the n
need to switc
ch to an alternative opio
oid in cancer patients. Su
upport Care Cancer. 200
05 Jun
11; [Epub ahead of print]
6. An
ntiinflamatórrios não-este
eroidais inib idores seletiivos da ciclo
ooxigenase-2
2: o que vem
m por
aí?
As drrogas conhecidas como antiinflamattórios não-esteroidais (A
AINEs) inibid
dores seletiv
vos da
enzim
ma ciclooxig
genase 2 (C
COX2) foram
m desenvolvidas duran
nte os anoss 90 como uma
altern
nativa desp
provida de efeitos cola
aterais indesejáveis para o tratam
mento da dor
d
e
inflam
mação. Desc
critas como o futuro dos AINEs, cheg
garam a representar 38%
% do comércio de
medicamentos, e suas vend
das movime
entaram maiis de 6 bilhões de dóla
ares em 2004. O
prese
ente artigo discute
d
o qu
ue aconteceu
u de errado, quais os problemas
p
in
nduzidos pelo uso
desta
as drogas qu
ue não foram antecipad
dos, o porqu
uê da retirada das messmas do me
ercado
mund
dial e o que se pode esperar desta cclasse de dro
ogas no futuro.
Autorr: Irena Meln
nikova
Referrência: Futurre of COX2 inhibitors. Na
ature Rewiew
ws, Jun 2005; Vol.4:453
3 e 454.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
7. Citocinas pró--inflamatória
as liberadass pelo dano aos discos interverteb rais podem estar
envolvidas na dor lombar
A libe
eração de ciitocinas pró--inflamatória
as causada por
p danos aos discos in tervertebrais tem
papel fundamenttal na dor, uma vez qu
ue estas esttruturas estã
ão muito prróximas às raízes
nervo
osas aferenttes. Citocinas como inte
erleucina-1β (IL-1β), intterleucina-6 (IL-6) e fattor de
necro
ose tumoral (TNF) fo
oram demo nstradas se
erem libera
adas pelo tecido do disco
interv
vertebral he
erniado. Estu
udo realizad
do por Özak
ktay e cols. mostrou qu
ue a aplicação de
citociinas isoladamente produz diminuiçção da ativid
dade neuron
nal sensitiva
a e uma po
ossível
neuro
otoxicidade destas substancias. Porr outro lado,, a sensibilid
dade à estim
mulação mec
cânica
aume
entou após a aplicação de IL-1β ou
u TNF. Estes
s resultados sugerem qu
ue estas cito
ocinas
podem danificar diretamente
e as raízes aferentes e os gânglios da raiz do
orsal, entretanto,
mais estudos são
o necessário
os para eluccidar o papel destas sub
bstâncias na
a fisiopatolog
gia da
radiculopatia ciáttica.
Autorres: A.C. Öz
zaktay, J.M.. Cavanaugh
h - Wayne State University, Bioeng
gineering Center,
Detro
oit, USA -; I. Asik - University
U
off Ankara, School
S
of Me
edicine, Ibn
n-I Sina Hos
spital,
Depa
artment of Anesthesiolog
A
gy and Inte
ensive Care, Sihhiye, An
nkara, Turke
ey -; J.A. DeLeo,
D
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J.N. Weinstein - Dartmoutth-Hitchcock
k Medical Center,
C
Dep
partment off Anesthesio
ology,
Leban
non, New Ha
ampshire, US
SA;
Referrência: Dors
sal root sensitivity to in
nterleukin-1 beta, interrleukin-6 an d tumor ne
ecrosis
factor in rats. Eur Spine J (20
002) 11 :467
7–475.
8. Elletroacupunttura combin
nada com a
antagonista de receptorres NMDA a
apresenta melhor
m
efeito
o sobre dor inflamatória
i
Traba
alho recente
emente pub
blicado na revista Pha
armacology, Biochemisttry and Beh
havior
demo
onstrou que a combinaçã
ão de eletroa
acupuntura e a droga an
ntagonista d e receptores
s para
glutamato tipo NMDA
N
MK801 induz ana
algesia signiificativamente maior qu
ue a aplicação de
eletro
oacupuntura
a isoladamen
nte. Os auto
ores utilizaram o modelo
o de dor infla
amatória ind
duzida
por a
adjuvante co
ompleto de Freund
F
(CFA
A) em ratos e mediram a hiperalgessia em mode
elo de
retira
ada de pata à estimulaçã
ão térmica (tteste de Harrgreaves). Fo
oi verificado que estímulos de
baixa
a e alta fre
equência (10
0 Hz e 100
0 Hz) reduz
ziam a hipe
eralgesia ind
duzida pelo CFA.
Entre
etanto, quan
ndo combino
ou-se estas estimulaçõe
es à dose sub-efetiva d
de MK801 (0,001
mg/rato/intrateca
al), foi observado efeito antihiperalg
gésico da ele
etroacupuntu
ura durante maior
temp
po. Tal combinação pode tornar-se u
uma nova esttratégia para
a o controle da dor.
Autorres: Rui-Xin Zhanga, Lin
nbo Wanga,, Xiaoya Wanga, Ke Ren
nb, Brian M.. Bermana, Lixing
Laoa,,* - aCente
er for Integ
grative Mediicine, Schoo
ol of Medicine, Universsity of Mary
yland,
Baltim
more, USA; bDepartmen
nt of Biomed
dical Science
es, Dental Sc
chool, Unive rsity of Mary
yland,
Baltim
more, USA;
Referrência: Electtroacupuncture combine
ed with MK
K-801 prolon
ngs anti-hyp
peralgesia in
n rats
with peripheral inflammation
i
n. Pharmaco
ology, Bioch
hemistry and
d Behavior 8
81 (2005) 146 –
151.
9. En
nvolvimento de opióides endógenos no mecanism
mo de antino
ocicepção da
a dipirona
Estud
do realizado
o por Vazqu
uez e cols. demonstrou que a ad
dministração
o endovenos
sa de
dipiro
ona (200mg/Kg) reduz fortemente as respostas de neurôn
nios de amp
pla faixa dinâmica
no co
orno dorsal da
d medula espinal
e
à esttimulação mecânica nociva na pata traseira de ratos,
sendo
o este efeito
o abolido pela naloxona,, quando microinjetada na região ve
entral e lateral da
substtância cinzen
nta periaque
edutal ou no
o núcleo magno da rafe, ou por sua
a aplicação direta
na su
uperfície da medula espiinal. De acorrdo com estes resultado
os, os autore
es concluíram
m que
amplamente
a dip
pirona, um analgésico
a
não-opióide
n
e utilizado na
n América Latina e Eu
uropa,
induz
z antinocice
epção ao attivar circuito
os opioidérg
gicos endóg
genos ao lo
ongo do sis
stema
desce
endente de controle
c
da dor.
d
Autorres: Enrique
e Vazquez, Norma
N
Herna
andez, Willia
am Escobar, Horacio Van
negas* - Ins
stituto
Venezolano de In
nvestigacione
es Cientifica s (IVIC), Ce
entro Biofisica/Bioquimica
a, Miami, US
SA;
nociception induced by intravenous dipyrone (m
metamizol) upon dorsall horn
Referrência: Antin
neuro
ons: Involve
ement of end
dogenous op
pioids at the periaqueductal gray ma
atter, the nu
ucleus
raphe
e magnus, and the spina
al cord in ratts. Brain Res
search 1048 (2005) 211 – 217.
10. L
Liberação de
e substâncias
s análogas à maconha está
e
envolvida na analg
gesia induzid
da por
estresse
A an
nalgesia induzida por estresse
e
posssui um componente dependente
d
da liberaçã
ão de
opióid
des e outro
o componen
nte que aind
da não hav
via sido iden
ntificado. Ne
este interes
ssante
estud
do publicado
o recenteme
ente na revi sta Nature, os autores sugerem a participação dos
endocanabinóides, substâncias que atua
am nos mes
smos recepto
ores que o princípio ativo da
maco
onha, neste
e processo. Foi observ
vado que o estresse induz a fo
ormação de
e dois
endocanabinóides, anandam
mida e 2-arraquidonoilglicerol (2-A
AG), na sub
bstância cin
nzenta
periaquedutal em
m cérebros de ratos e que a adm
ministração de
d agentes que diminu
uem a
degra
adação deste
es canabinóides causam
m aumento na
a analgesia induzida pelo
o estresse.
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Autorres: Andrea G. Hohman
nn1, Richard
d L. Suplita1, Nathan M.
M Bolton1, Mark H. Ne
eely1,
Darre
en Fegley2, Regina Man
ngieri2, Joce lyn F. Krey3
3, J. Michaell Walker3, P
Philip V. Holm
mes1,
Jonatthon D. Cry
ystal1, Andrea Duranti4
4, Andrea Tontini4,
T
Marco Mor5, G
Giorgio Tarz
zia4 &
Danie
ele Piomelli2
2 - 1Neuros
science and Behavior Prrogram, Dep
partment off Psychology
y, The
Unive
ersity of Ge
eorgia, Athens, USA; 2 Departmentt of Pharmacology and Center for Drug
Disco
overy, Unive
ersity of California, Irvin e, USA; 3Sc
chrier Research Laborato
ory, Departm
ments
of Psychology an
nd Neuroscie
ence, Brown University, Providence, USA; 4Insttitute of Med
dicinal
Chem
mistry, Unive
ersity of Urb
bino Carlo B
Bo, Italy; 5Pharmaceutic
cal Departme
ent, Univers
sity of
Parm
ma, Italy;
Nota da redaçã
ão: Cada vez
v
mais e
estudos sug
gerem um papel imp
portante parra os
endocanabinóides na dor e analgesia, in
ndicando qu
ue estes pod
dem vir a se
er um importante
alvo tterapêutico.
Referrência: An endocannabin
e
noid mechan
nism for stre
ess-induced analgesia. Nature. 200
05 Jun
23;43
35(7045):11
108-12.
11. D
Dor neuropática desenvo
olve-se norm
malmente na
a ausência dos
d
canais d
de sódio Nav
v1.7 e
Nav1.8
Os canais de só
ódio Nav1.7 e Nav1.8, sendo este
e último res
sistente à te
etrodotoxina
a, são
essen
nciais para o desenvolvimento da do
or inflamatória. Por outrro lado, o pa
apel destes canais
c
na do
or neuropática ainda é motivo de controvérsia
a. Neste esttudo, os auttores avaliarram o
desen
nvolvimento da dor infllamatória e da dor neu
uropática, in
nduzida por ligação de nervo
perifé
érico, em camundongos. Para avalia
ar a importância dos can
nais, foram u
utilizados an
nimais
nos q
quais foi feitto um nocau
ute direciona
ado, de form
ma que os neurônios
n
afe
ferentes prim
mários
não expressavam
m Nav1.7 e animais que além do nocaute direcionado
o também eram
nocau
uteados para
a o canal Na
av1.8. Os ressultados des
ste estudo su
ugerem que os canais Nav1.7
N
e Nav
v1.8 são imp
portantes pa
ara a dor ag
guda e inflam
matória, mas
s não para a dor neurop
pática.
Os animais que não tinham
m ambos os canais des
senvolveram dor neurop
pática da mesma
m
mane
eira que os animais
a
conttrole, emborra os limiares de dor agu
uda e inflam
matória estive
essem
altera
ados.
Autorres: Mohammed A Nass
sar, Alessan dra Levato, L Caroline Stirling and John N Wo
ood* Molec
cular Nocice
eption Grou
up, and Lo
ondon Pain Consortium
m, Departm
ment of Bio
ology,
Unive
ersity College London, Gower
G
Streett, London, UK;
Nota da redação
o: Em edições anteriore
es foram ap
presentados vários traba
alhos relatando a
importância dos canais
c
de só
ódio Nav1.7 e Nav1.8 na
a dor inflama
atória. É inte
eressante ve
erificar
que a deleção de
d ambos os
s canais não
o influencia o desenvolvimento da dor neurop
pática,
sugerrindo diferen
ntes mecanis
smos ou dife
erentes fibras envolvidas
s.
Referrência: Neurropathic pain develops normally in mice lackin
ng both Nav
v1.7 and Na
av1.8.
Molec
cular Pain 20
005, 1:24.
Alertando
12. 5
5º sinal vital: a primeira experiência do quinto sinal vital em
m hospital pú
úblico
O Grupo Hospita
alar Conceiçã
ão (GHC), d
de Porto Aleg
gre (RS), im
mplantou, no
o início do ano,
a
o
Progrrama "Hospiital Sem Do
or", tornando
o-se o prim
meiro Hospita
al público a incluir, em
m suas
diretrrizes, a dor como quinto
o sinal vital.. A iniciativa
a, que visa abordar
a
o prroblema porr meio
de um conjunto
o de ações programáticcas, “racionaliza, qualiffica, human
niza e digniffica a
prátic
ca de assis
stência à sa
aúde", come
enta o méd
dico Sérgio Antônio Sirrena, gerente de
intern
nação do Ho
ospital e da equipe do P
Programa. Ainda segund
do o médico,, “a chave para
p
o
adequado contro
ole da dor es
stá em tratá
á-la como algo realmentte importantte” e "a edu
ucação
dos p
profissionais de saúde, o uso adequ
uado dos instrumentos de avaliaçã o e o tratam
mento
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garan
ntem o suc
cesso” de ta
al iniciativa,, a qual es
stá se mostrando uma tendência a ser
impla
antada em vários outros Hospitais do
o país.
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