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TERMO COMPOSTO - EXEMPLO
assepsia - ausência de sepsis
anticoagulante
autônomo
biópsia – exame de tecido vivo
diafragma - músculo muito largo e pouco
espesso que separa o tórax do abdome
dispneia – dificuldade de repirar
ectópico - que se encontra ou produz fora
do lugar habitual
endoscopia - exame de uma cavidade
interna do corpo, com o endoscópio
epiderme - membrana que forma a zona
externa da pele
eutanásia – morte sem sofrimento
exoftalmia - saliência exagerada do globo
ocular
hemiplegia - paralisia de uma das metades
do corpo
hipertrofia - desenvolvimento anormal do
tecido de um órgão
hipocloridria - diminuição do ácido
clorídrico na secreção gástrica
megacólon -dilatação de um segmento ou
da totalidade do cólon
metaplasia - transformação de um tecido
vivo num outro, de estrutura e função
diferentes
neoplasma - tecido novo, de formação
recente
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TERMO COMPOSTO - EXEMPLO

Ab, abs

separação,
afastamento

abdução – movimento que afasta um
membro do plano médio do corpo

ad

contra

perto, aproximação,
adição
anterioridade, para
frente:
oposição

pós, post

depois, em seguida

pré

antecedência, posição
anterior
- atrás, para trás:

adução – movimento que aproxima um
membro do plano médio do corpo
Antebraço - Parte do membro superior
entre o cotovelo e o pulso
contraceptivoContrário à concepção de
filhos
pós-operatório-Que se produz depois
de uma operação cirúrgica
Incisão pré-umbilical- incisão realizada
entre o umbigo e o apêndice xifoide
Retroperitônio – Onde os rins estão
alojados
Supercílio -O mesmo que sobrancelha

ante

retro
sobre,
super,
supra
subtrans

posição acima,
intensidade
posição inferior, ação
incompleta:
através, além

subagudo - Que não é completamente
agudo; entre agudo e crônico
Trans-operatório Que ocorre durante
uma operação cirúrgica

