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Quatro sentidos
associados a uma
especialidade médica

O termo Otorrinolaringologia é o acrónimo
das palavras ouvido, nariz e garganta. Esta é
hoje uma especialidade médico-cirúrgica que
apresenta uma considerável evolução em
profícua colaboração com inúmeras
especialidades médicas.
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