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12 | Anestesia em revista

A  é 

ou sofrimento clinicamente ‘
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14 | Anestesia em revista

Teoricamente a metadona é 
uma indicação para a analgesia 

dependentes químicos, devido 
a sua menor potencialidade de 
indução ao abuso de drogas ‘
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