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1. Quanto o financiamento pelas indússtrias de medicamento
m
s influencia o resultado dos
estud
dos sobre os
s analgésicos
s? Se estudo
os de qualida
ade fossem analisados e
em conjunto
o seria
possíível obtermo
os a resposta
a a essa perg
gunta?
Um g
grupo de pe
esquisadores
s da Univerrsidade de Oxford
O
(Bard
den J, Derry
y S, McQua
ay HJ,
Moore RA) examinou a crenç
ça geral de q
que os estud
dos financiad
dos pelas ind
dústrias tend
dem a
sentar resulttados mais favoráveis
f
e
em relação aos
a
seus pro
odutos. Uma
a meta-análiise de
apres
estud
dos de alta qualidade sobre
s
enxaq ueca e dor aguda foi utilizada
u
parra investigarr esta
hipóttese, focaliza
ando 176 es
studos rando
omizados, du
uplos-cegos,, placebo-co
ontrolados, dentre
d
os q
quais somen
nte dois ha
aviam sido financiados
s por fonte
es não-indu striais. Entre as
conclusões obtida
as, salientou
u-se que as opiniões em
mitidas com base
b
em um
m único estud
do em
geral são supere
estimadas. Entretanto,
E
o
os resultados se tornam
m mais confiá
áveis quand
do são
basea
ados em me
eta-análises envolvendo o maior núm
mero de estu
udos possíve
el. Por outro
o lado,
não adianta ba
asearmos nossa opiniã
ão sobre medicamento
m
os analgésiccos em es
studos
financiados por instituições não-industrriais, uma vez que estes são mu
uito escasso
os. Os
autorres deste estudo
e
propõ
õem o bala
anceamento dos vieses
s de resulta
ados obtidos por
difere
entes estudo
os e/ou fontes de financciamento que
e tenham co
onflito de intteresses parra que
os resultados e conclusões
c
se
ejam mais c onfiáveis e próximos
p
da realidade.
Autorres e proced
dência: Jodie
e Barden, Sh
heena Derry
y, Henry J. McQuay,
M
R. A
Andrew Moore * Pain R
Research an
nd Nuffield Department
D
o
of Anaesthettics, University of Oxford
d, Oxford, UK
K;
Referrência: Bias from indus
stry trial fun
nding? A fra
amework, a suggested approach, and
a
a
negative result. Pain.
P
2006, Apr;121(3):
A
207-18.
2. An
ntiinflamatórrios não-este
eroidais inibiidores seletivos da COX-2 podem se
er mais perigosos
do qu
ue se imagin
nava: estudo
o canadense
e sugere que
e seu uso por pequenos períodos tam
mbém
aume
enta o risco de ocorrênciia de problem
mas cardiovasculares
Em c
concordância
a com nossa posição críttica sobre o uso dos me
edicamentoss antiinflama
atórios
não-e
esteroidais inibidores seletivos d a enzima ciclooxigena
ase-2 (COX
X-2), um estudo
e
public
cado no jorn
nal da Assoc
ciação Médica
a Canadense
e (Canadian Medical Asssociation Jou
urnal CMAJJ) indicou qu
ue esses me
edicamentoss podem serr mais perig
gosos do qu e se imagin
na. Os
respo
onsáveis pelo estudo ex
xaminaram a base de dados
d
de sa
aúde da cida
ade de Que
ebec e
avalia
aram o temp
po de uso de
e inibidores seletivos pa
ara a COX-2, relacionand
do este tem
mpo ao
risco de infarto do
d miocárdio
o em pacienttes idosos (c
com mais de
e 66 anos) q
que nunca ha
aviam
sofrid
do infarto. Interessante
emente, foi observado que o risc
co de infartto nos pacientes
aume
entou logo nas
n
duas prim
meiras sema
anas de uso do rofecoxib, mantendo
o-se constan
nte ou
dimin
nuindo levem
mente com o passar do ttempo. Porta
anto, ao contrário do que
e se imagina
ava, o
risco de problemas cardiovas
sculares pod
de não estar associado apenas ao usso prolongad
do dos
antiin
nflamatórios seletivos para COX-2
2, mas, tam
mbém, ao seu uso d urante pequenos
períodos.
vesque, LE, Brophy, JM, Zhang, B. - From th
he Departme
ent of
Autorres e procedência: Lév
Epide
emiology and
d Biostatistic
cs (Lévesqu
ue, Brophy, Zhang)
Z
and the Departm
ment of Med
dicine,
McGilll University
y Health Centre
C
(Brop
phy), McGilll University
y, Montréal,, Que., and
d the
Depa
artment of Community
C
Health and
d Epidemiolo
ogy, Queen’s University
ty, and King
gston,
Fronttenac, Lenno
ox and Addin
ngton Public Health, King
gston, Ont. (Lévesque);
(
Nota da redação: Veja edito
orial sobre o panorama atual do uso
o de inibidorres seletivos
s para
COX--2 após a retirada do Vioxx®
V
do mercado em
m nossa edição anterio
or (BAU DO DOL,
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Ediçã
ão de Abril de
d 2006 - Ano
A
6 - Núm
mero 69, “O
Os inibidores
s seletivos d
de COX-2 após a
proib
bição das ven
ndas do Viox
xx®“).
Referrência: Time
e variations in
i the risk off myocardiall infarction among
a
elderl
rly users of COX-2
C
inhibiitors. CMAJ. (2006) 174(11): online
e1-8.
3. Cie
entista austrríaco mostra que a músi ca alivia dorres reumátic
cas
Você se lembra daquela fra
ase que diz que a mús
sica tem o poder de a
acalmar as feras?
f
Apare
entemente esta
e
propried
dade calman
nte não se aplica
a
somen
nte aos anim
mais ferozes
s. Pelo
meno
os é o que se pode co
oncluir do trrabalho realizado pelo cientista au
ustríaco Gue
enther
Berna
atzky, da Universidade
U
e de Salzbu
urgo. Examinando 65 pacientes
p
elle constatou
u que
músic
cas com características
s relaxantes aliviavam dores reumáticas e disstúrbios do sono.
Após recomenda
ar a 32 destes paciente
es que escu
utassem mú
úsicas relaxa
antes durante 25
minutos todas as noites, en
nquanto os 33 pacientes restantes apenas fize
eram tratam
mentos
erápicos parra aliviar a dor, o autorr do estudo verificou qu
ue entre os que receberram o
fisiote
“trata
amento mus
sical” as que
eixas caíram considerave
elmente, alé
ém de també
ém ser obse
ervada
melhora nos transtornos do sono. Assi m, esse esttudo sugere uma abord
dagem altern
nativa
que pode ser utilizada
u
com
mo complem
mento aos tratamentos convencio
onais para esses
problemas.
Referrência: Folha
a de S. Paulo
o 16/03/200
06
4. Do
ormir pouco
o aumenta a sensibilida
ade a estím
mulos doloro
osos, afirma
am pesquisa
adores
amerricanos – tra
abalho chama a atenção para condiç
ções clínicas ou tratamen
ntos que red
duzem
o tem
mpo de sono que podem aumentar q
quadros de dor
d apresentados por paccientes
Com base em de
escrições da literatura q
que sugerem
m que alterações no son
no ou mesm
mo sua
dimin
nuição aume
entam a dorr, além de d
dados que as
ssociam disttúrbios do so
ono com qu
uadros
de do
ores agudas
s e crônicas
s, um estud
do realizado nos EUA demonstrou que reduções no
temp
po de sono e a perda es
specífica do sono do tip
po REM (do inglês rapid
d eye movim
ment –
movimentos rápidos dos olhos) induze
em hiperalgesia à estim
mulação térrmica em ad
dultos
saudá
áveis e sem
m distúrbios
s do sono. Para testa
ar a sensibilidade dolo rosa, os au
utores
subm
meteram pac
cientes a protocolos pa
ara indução
o de alteraç
ções do son
no e, na manhã
m
seguiinte, medira
am o tempo que os paccientes levav
vam para re
eagir e retira
ar os dedos
s após
aplica
ação de um estímulo térrmico. A perrda de 4 horas de sono diminuiu
d
estte tempo em
m 25%
e, a privação do
o sono REM, em 32%, o
ou seja, os pacientes se
entiam a do
or provocada
a pelo
mulo em men
nor tempo, indicando q ue estavam mais sensív
veis à dor. O
Os pesquisa
adores
estím
ainda
a chamam a atenção parra o fato de que condições clínicas ou
o mesmo al guns tratam
mentos
farma
acológicos que
q
reduzem
m o tempo d
de sono ou o sono do tipo
t
REM po
odem aumen
ntar a
sensibilidade à do
or.
dência: Roeh
hrs T, Hyde M, Blaisdell B, Greenw
wald M, Roth
h T. - Henry
y Ford
Autorres e proced
Healtth System, Sleep
S
Disorders and Rese
earch Center, Detroit, USA;
U
Referrência: Slee
ep loss and REM sleep lloss are hyp
peralgesic. Sleep. 2006 FFeb 1;29(2)):14551. (a
article in pro
ocess)
5. Te
erapia com hipnose
h
pode
e ser empreg
gada como ferramenta
f
para
p
o tratam
mento de pe
essoas
porta
adoras de do
or no peito de origem não cardíac
ca. Resultado
os obtidos n
no tratamen
nto de
outra
as doenças abre espaç
ço para o u
uso desta técnica
t
em pacientes portadores desta
patologia
A cau
usa da dor no
n peito de origem
o
não cardíaca (NCPP) não é conhecida, o que torna difícil
seu ttratamento, além de ca
ausar grand
de impacto psicológico
p
e debilitante
e. Recentem
mente,
tratamentos bas
seados em hipnose tê m mostrado
o resultados bastante promissore
es em
pacie
entes que ap
presentam a “doença d
do intestino irritado”, ab
brindo espaçço para apliicação
desta
a técnica em
m pacientes com NCPP.. Assim, um
m estudo publicado na revista Gut,, teve
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como
o objetivo testar a eficác
cia da hipnotterapia em indivíduos co
om dores no
o peito tipo angina
a
que, no entanto
o, apresentavam exame
es angiográfficos e de refluxo
r
esofá
ágico norma
al. Os
indivííduos selecio
onados para o estudo fo
oram dividido
os em um grupo que reccebeu tratam
mento
de 12 sessões com
c
hipnote
erapia e outtro grupo que
q
recebeu tratamento
o com terap
pia de
suporrte associad
da à medicaç
ção placebo durante 17
7 semanas. Os resultado
os demonstraram
que 8
80% dos pa
acientes que
e se submete
eram à hipn
noterapia, co
ontra 23% d
dos indivídu
uos do
grupo
o-controle, apresentaram
a
m melhora ccom relação à experiênciia dolorosa ((NCPP), asso
ociada
com significante redução na
a intensidad
de da dor, embora sua
a freqüência
a não tenha
a sido
altera
ada. Foi con
nstatada tam
mbém uma ssignificativa melhora no bem estar d
destes indivíduos,
assim
m como uma
a redução no
n uso de m
medicação. Entretanto, não foi obsservada dife
erença
entre
e a hipnoterrapia e o grrupo-control e com relaç
ção à redução de ansie
edade e estresse,
perm
manecendo os
o mesmos níveis anterriores à pes
squisa. Diante desses d
dados, os au
utores
concluíram que a hipnoterap
pia pode serr empregada
a como ferra
amenta para
a o tratamen
nto de
oas portadorras de dor no
o peito de orrigem não ca
ardíaca.
pesso
Autorres e proced
dência: Jone
es H, Coope
er P, Miller V,
V Brooks N, Whorwell P
PJ - Univers
sity of
Manc
chester, Unitted Kingdom
Referrência: Trea
atment of no
on cardiac cchest pain: a controlled
d trial of hy
ypnotherapy. Gut.
2006 Apr 20.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. Apenas os neurônios
n
se
ensibilizadoss pela inflamação resp
pondem à a
administraçã
ão de
morfiina periférica
a
A mo
orfina possuii um efeito analgésico l ocal que não depende de
d ações no
o sistema ne
ervoso
centrral. Embora receptores opióides
o
seja
am detectad
dos em tecid
dos inflamad
dos ou norm
mais, a
morfiina não alterra o limiar nociceptivo d
de animais não inflamados ou saudá
áveis. No pre
esente
traba
alho, foi rea
alizado um estudo
e
eletrrofisiológico em uma preparação ccontendo o nervo
perifé
érico junto com a pele
e da pata d e ratos. Foram avaliadas as respo
ostas do ne
ervo a
estím
mulos mecânicos e térmic
cos, feitos n a pele retira
ada de anima
ais inflamado
os ou contro
oles, a
partirr das quais se
s procurou estabelecer quais neurô
ônios respondiam à morffina em cond
dições
norm
mais ou de inflamação. Foi observa
ado que as respostas das fibras-co
ontrole não foram
altera
adas pela morfina. Em animais
a
infla mados, as respostas de fibras tipo A
A-delta e C, fibras
de m
menor velocid
dade de condução, esta vam aumen
ntadas, e a morfina
m
foi ccapaz de dim
minuir
esta sensibilidad
de. Portanto, a adminisstração de morfina
m
periférica parecce afetar apenas
aquelas fibras qu
ue se encon
ntram sensib
bilizadas devido a um processo infflamatório, sendo
estas
s do tipo C e A-delta.
Autorres e proced
dência: nHea
ather N. We
enk 1*, Jill-D
Desiree Bred
derson 2* an
nd Christoph
her N.
Hond
da 1 - Department of Neuroscien ce and 1Grraduate Pro
ograms in N
Neuroscience
e and
2Pharrmacology, University off Minnesota,, Minneapolis
s, Minnesota
a;
Nota da redação
o: Os autore
es relatam q
que o efeito
o da inflama
ação sobre as resposta
as das
fibras
s A-delta e C é observado apenas quando são incluídas no grupo ass fibras de limiar
mecâ
ânico de ativ
vação muito
o alto. Estass fibras pod
dem estar re
elacionadas aos nocicep
ptores
silenc
ciosos, que parecem ter muita imp
portância na dor inflama
atória. Um e
efeito preferrencial
da morfina neste
e tipo de noc
ciceptor pode
eria explicar o efeito da morfina perriférica apena
as em
animais sensibiliz
zados.
Referrência: Morp
phine directly
y inhibits no
ociceptors in inflamed sk
kin. J Neurop
physiol 95: 2083–
2
2097, 2006.
7. Ap
plicação tópic
ca de ketans
serina, droga
a antagonistta de receptores seroton
ninérgicos, in
nibe a
hiperralgesia e a inflamação induzida pe
ela administtração de ca
arragenina n
na articulação do
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joelho de ratos
s – recepttores 5-HT2
2A periféric
cos podem ter papel significantte no
desen
nvolvimento e manutenç
ção da dor in
nflamatória
A serrotonina é um
m importantte mediador endógeno da
d artrite infllamatória e está associa
ada ao
edem
ma e hiperalgesia demo
onstrados e
em diversos modelos experimentai
e
is. Hong e cols.,
pesqu
uisadores ch
hineses, inv
vestigaram o efeito da aplicação tópica de ke
etanserina, droga
antag
gonista de receptores para seroto
onina 5-HT2
2A, no modelo de artrrite induzida
a pela
administração de
e carragenina/kaolin na articulação do joelho de
e ratos. Uma
a vez que um
m dos
grand
des problemas da terapiia antiinflam
matória na arrtrite é o uso
o crônico de
e antiinflama
atórios
não-e
esteroidais (AINEs)
(
com
m conseqüen
ntes efeitos indesejáveis
s, principalm
mente no sis
stema
gastrrintestinal, a via de adm
ministração escolhida, tópica,
t
mosttrou-se efica
az no tratam
mento
dos a
animais. Adm
ministrada nas concentrrações de 1 e 3%, a kettanserina pra
aticamente aboliu
a hiperalgesia térmica secundária avaliad
da pelo teste plantar (Ugo Basile) e reduziu enttre 50
e 70% o edema
a na articulação do joe
elho. A adm
ministração de 0.3% de
e ketanserin
na ou
place
ebo não alte
erou nenhum
m dos sinaiss inflamatórrios avaliado
os. Os auto res sugerem
m que
estes
s resultados
s demonstra
am a impo rtância dos
s receptores
s de seroto
onina 5-HT2
2A no
desen
nvolvimento e/ou manuttenção da do
or inflamatória.
Autorres e proced
dência: Yang
guo Hong *, Haiming Ji,, Hua Wei - Departmentt of Anatom
my and
Physiiology, School of Life Sciiences, Fujia
an Normal University, Pe
eople’s Repub
ublic of China
a;
Referrência: Topic
cal ketanserrin attenuate
es hyperalge
esia and infla
ammation in
n arthritis in
n rats.
Pain x
xxx (2006) xxx–xxx.
x
(arrticle in presss)
8. Efe
eito inibidor da administtração intram
muscular de toxina botulínica tipo A (BOTOX) so
obre a
dor e hiperalge
esia periféric
ca pode se
er causado por uma ação local direta sobre os
nocic
ceptores cutâ
âneos
a tipo A (BO
Recen
ntes observa
ações têm sugerido
s
o e
efeito analgé
ésico da toxina botulínica
OTOX)
em c
condições do
olorosas com
mo neuropattias, dores orofaciais e lombares e migrânias.. Com
base em trabalho
os que mosttram particip
pação do sis
stema trigêm
meo-vascularr na etiologia das
migrâ
ânias, pesqu
uisadores dinamarquese
es, utilizando injeção in
ntradérmica de capsaicina na
fronte
e de pacien
ntes saudáve
eis para ind
duzir sensibiilização do nervo trigêm
meo, avaliarram o
efeito
o da injeção
o intramuscu
ular de BOTO
OX neste prrocesso. Os resultados m
mostraram que a
administração inttramuscular de BOTOX suprimiu a dor,
d
o aume
ento da temp
peratura cuttânea,
espostas vasomotoras e a hiperal gesia secun
ndária, resultantes da sensibilizaçã
ão do
as re
trigêm
meo, induzidas pela in
njeção de c apsaicina. Os
O autores relacionam estes resultados
obtidos com o BOTOX
B
com a possível inibição da liberação de
e neuropepttídeos a parrtir de
termiinações nociceptivas periféricas, o que resulta em um efeito periférico
o local do BOTOX
B
sobre
e os nocicepttores cutâne
eos.
Autorres e proced
dência: Parisa Gazerani a, Camilla Staahl a,b, Asbjøn M. Drewes a,b, Lars
Arend
dt-Nielsen a,* - a Laborratory for Ex
xperimental Pain Researrch, Centre ffor Sensory--Motor
Intera
raction (SMII), Departm
ment of Hea
alth Science
e and Tech
hnology, Aa
alborg Unive
ersity,
Aalbo
org, Denmarrk; b Cente
er for Viscerral Biomech
hanics and Pain,
P
Depart
rtment of Medical
M
Gastrroenterology
y, Aalborg Ho
ospital, Aalb
borg, Denma
ark;
Referrência: The effects of Botulinum T
Toxin type A on capsa
aicin-evoked
d pain, flare
e, and
secon
ndary hyperralgesia in an
a experime
ental human
n model of trigeminal ssensitization.. Pain
122 ((2006) 315–
–325.
9. Re
eceptor de prostaciclina desempenha
a um importtante papel na sensibilizzação sensorrial de
neurô
ônios periférricos em rato
os
Os e
eicosanóides (prostanóid
des, leucotrrienos e lipo
oxinas) são metabólito
os biologicam
mente
ativos derivados do ácido ara
aquidônico ( AA). As pros
staglandinas
s são produzzidas pela aç
ção da
enzim
ma ciclooxige
enase (COX) utilizando--se do AA co
omo substra
ato. Em cond
dições fisioló
ógicas
este ácido encontra-se esterificado nos ffosfolipídios de membran
na, sendo m
mobilizado du
urante
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o pro
ocesso inflam
matório pela
a enzima fossfolipase A2 (PLA2) ativ
vada por esttímulos quím
micos,
mecâ
ânicos e produtos bacterianos. A CO
OX (a COX-1
1 constitutiv
vamente e a COX-2 indu
uzida)
cataliisa a forma
ação de prrostaglandina
a H2 (PGH
H2), a qual é converttida por enzimas
espec
cíficas (vária
as sintases específicas p
para cada prostanóide)
p
em produto
os biologicam
mente
ativos,
incluin
ndo
PGE2
2,
PGF2α,,
PGI2,
PGD2
e
trombo
oxano
(T
TX)A2.
Em e
estudo lidera
ado por Nak
kae, os auto
ores investig
garam o pap
pel da prosttaciclina (PG
GI) no
gânglio da raiz dorsal
d
(GRD
D) de ratos. Para tal, ad
dicionaram, em cultura de neurônios de
GRD,, o agonista de receptores para prosstaciclina (IP
P) Iloprost, e quantificarram o acúmu
ulo de
AMP cíclico e a liberação de
e substância
a P, comparrando seus resultados ccom agonisttas de
difere
entes recep
ptores de PGE2.
P
A su
ubstância P funciona como um neurotransm
missor
nocic
ceptivo (dolo
oroso) no sis
stema nervo so central e periférico. Foi observad
do que o ago
onista
de p
prostaciclina mostrou-se
e um maiorr indutor de liberação de substâ ncia P, além de
aume
entar o AMPc
c intracelular. Na presen
nça de capsa
aicina, ATP e cloreto de p
potássio (KC
Cl), foi
obserrvado que o Iloprost po
otencializava
a a liberação de substâ
ância P, emb
bora não te
enham
ocorrrido alterações no cálcio intracelularr e despolarização da me
embrana pro
ovocada por estes
estím
mulos. De po
osse destes resultados, os autores sugerem que o recepto
or de prostac
ciclina
nsibilização sensorial de neurônios e
desem
mpenha um importante papel na sen
em ratos.
Autorres e proced
dência: Naka
ae K, Hayasshi F, Hayash
hi M, Yamam
moto N, Iino
o T, Yoshikawa S,
Gupta
a J.
Referrência: Func
ctional role of prostacy
yclin recepto
or in rat do
orsal root g
ganglion neu
urons.
Neuro
osci Lett. 20
005 Nov 18;3
388(3):132--7.
10. Modelo de dor neuro
opática oroffacial mostrra que célu
ulas da gli a participam
m do
desen
nvolvimento e manuten
nção da hip
persensibilida
ade à estim
mulação meccânica após dano
neuro
onal
Muito
o tem sido discutido acerca
a
do p
papel das células
c
da glia na hip
persensibilida
ade à
estim
mulação nociceptiva. Em
mbora vários trabalhos tenham
t
sido
o realizados com o intuito de
verificar sua partticipação em
m quadros de
e dor neurop
pática, a grande maioria destes estu
udos é
feita com a meto
odologia de ligadura de n
nervos perifé
éricos espina
ais, e tem sid
do mostrado
o que,
realm
mente, célula
as da glia possuem
p
pap
pel na etiolo
ogia e / ou manutenção
o destes qu
uadros
dolorrosos, o que
e pode ser um
u dos mot ivos pelos quais
q
as tera
apias proposstas até hoje não
apres
sentam tota
al eficácia. Além disso,, o papel destas
d
célula
as em pato
ologias da região
r
orofa
acial ainda é pouco exp
plorado. Dessta forma, propondo um modelo d
de neuropattia do
nervo
o trigêmeo, realizado pela
p
transec ção dos ram
mos alveolar inferior e mentoniano
o, um
grupo
o de pesquis
sadores core
eanos avalio
ou a ativação das célula
as da glia no
o corno dors
sal da
medu
ula e sugeriiu um dos mecanismos
m
s pelo qual ocorreria hipersensibilid
dade a estímulos
mecâ
ânicos após dano neuron
nal. Avaliand
do por meio
o de filamentos de von Frey aplicad
dos na
região mandibula
ar de ratos submetidoss ao modelo
o de neurop
patia, os au
utores verific
caram
dimin
nuição no lim
miar de ativação de neu
urônios trige
eminais que permaneceu
u por até 60
0 dias
após a cirurgia. Foi observ
vado também
m, por meio de imuno
ohistoquímica
a, a ativaçã
ão da
micró
óglia e, subs
sequentemen
nte, dos asttrócitos, sendo que a ativação da prrimeira foi inibida
pela administraçã
ão intraperittoneal do ini bidor de ativ
vação de células da glia minocicline (15 e
30mg
g/kg), o qu
ual também inibiu a attivação da proteína qu
uinase ativad
da por mitó
ógeno
(MAP
PK) p38, attenuando significantem
mente o de
esenvolvimen
nto da hipe
ersensibilida
ade à
estim
mulação mecânica avaliado no te
este comporrtamental. Desta man eira, os au
utores
concluem que a ativação da glia no corn
no dorsal da
a medula po
ossui um pap
pel importan
nte no
desen
nvolvimento da dor ne
europática n a região orrofacial, e que
q
a MAPK
K p38 ativad
da na
micró
óglia contribui para este sintoma dessenvolvido neste
n
modelo
o cirúrgico.
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