
Com este dicionário, o leitor 
poderá consultar de forma 
rápida o signifi cado das no-

menclaturas dadas aos equipamentos 
e procedimentos realizados tanto por 
médicos e enfermeiros quanto funcio-
nários que trabalham em uma unidade 
hospitalar.

Dentro da complexidade da 
área de cuidados à saúde, nos depa-
ramos com uma gama complexa de 
procedimentos e materiais com termi-
nologias próprias e complexas além 
de uma série de materiais que levam o 
nome do autor que o inventou ou que 
fez a sua descrição. Sendo assim, di-
versos nomes precisam ser lembrados 
e muitas vezes em tempo real. 

Os profi ssionais da saúde que 
prestam cuidados primários, residen-
tes e estudantes encontrarão neste li-
vro uma fonte útil, confi ável e atua-
lizada. É possível apreciar esta breve 
e abrangente obra facilitadora do co-
nhecimento, que aborda um tema de 
grande relevância, da mesma forma, 
para a prática clínica.
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Este livro consegue ser muito mais um guia atualizado tanto para o profi ssional da 
área quanto mais ainda para os profi ssionais afi ns que necessariamente não se for-
maram na área de saúde. É uma leitura obrigatória para todos que trabalham em 

tecnologias em saúde.

Com o passar do tempo, a área de saúde criou uma rede complexa e ampla de pro-
tocolos, equipamentos e também farto material normativo que rapidamente forneceu uma 
linguagem própria e exclusiva do campo da assistência. Quase uma língua nova, falada 
pelos profi ssionais da saúde, cujo entendimento está muitas vezes restrito ao “nicho eco-
lógico” de determinada subárea.  Assim, certos termos corriqueiros em uso não podem ser 
facilmente entendidos por outros profi ssionais formados na mesma profi ssão quando em 
especialidades diferentes. Criou-se o espaço para erros, omissões e mal-entendidos origi-
nários do desconhecimento da linguagem própria da especialidade.

Cada dia novos profi ssionais afi ns se engajam na área de saúde, tais como engenhei-
ros clínicos, programadores, gestores, administrados, etc. Estes novos parceiros da área de 
saúde sentem-se em “terra estrangeira” sem completo entendimento da maioria dos termos 
técnicos utilizados. Junte-se a estes, profi ssionais de saúde iniciantes ou mesmo aqueles ex-
perientes, mas de distintas especialidades e teremos um verdadeiro desencontro vernacular.

Neste sentido, o Dicionário Técnico constitui-se mais que uma coleção de termos 
e verbetes. Trata-se de uma “gramática” completa incluindo com status de “manual de 
conversação”. Neste livro é possível encontrar o signifi cado das palavras com descrição e 
função dos equipamentos, classifi cação de termos, tradução de normas técnicas, orientação 
quanto ao uso, além de uma série de jargões referentes a protocolos e doenças. Por este 
motivo a obra não é só necessária, mas também tem todo um potencial para tornar-se a 
“bíblia” da tecnologia em saúde.

Dr. Marcos Almeida Matos
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Prefácio

A obra dos Profs. Claudio Reynaldo Barbosa de Souza e de Andrea Borges de Souza traz à 
luz uma guia prático e atual, com grande aplicabilidade pelo profissional que faz parte da ár ea de 
saúde ou não.

Com este dicionário, o leitor poderá consultar de forma rápida o significado das nomenclatu-
ras dadas aos equipamentos e procedimentos realizados tanto por médicos e enfermeiros quanto 
funcionários que trabalham em uma unidade hospitalar. 

Dentro da complexidade da área de cuidados à saúde, nos deparamos com uma gama com-
plexa de procedimentos e materiais com terminologias próprias e complexas além de uma série 
de materiais que levam o nome do autor que o inventou ou que fez a sua descrição. Sendo assim, 
diversos nomes precisam ser lembrados e muitas vezes em tempo real. 

Os termos encontrados no dicionário demonstram uma busca minuciosa dos termos e proce-
dimentos utilizados na área de saúde, sendo imprescindível para o acesso rápido aos seus signifi-
cados, com uma descrição direta e sem deixar de abordar todos os detalhes necessários para seu 
entendimento.

Os profissionais da saúde que prestam cuidados primários, residentes e estudantes encontrarão 
neste livro uma fonte útil, confiável e atualizada. É possível apreciar esta breve e abrangente obra 
facilitadora do conhecimento, que aborda um tema de grande relevância, da mesma forma, para a 
prática clínica.

Esta obra demonstra a missão dos autores em aprimorar as condições científicas, facilitando a 
busca do conhecimento em seus detalhes que vão desde os mais básicos, até os que requerem uma 
maior complexidade. Trata-se de um livro conciso e não obstante proficiente.

David Sadigursky

Mestre em Ortopedia  pela Universidade de São Paulo (USP) Professor de ortopedia na Fa-
culdade de Medicina da FTC e UNIFACS. 

Membro Titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), Membro Ti-
tular da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho (SBCJ), Sociedade Brasileira de Artroscopia 
e Traumatologia do Esporte (SBRATE), Sociedade Internacional de Artroscopia, Cirurgia do Jo-
elho e Esporte (ISAKOS), AO Trauma Latin America (AOLAT), Sociedade Latino Americana de 
Artroscopia, Joelho e Esporte (SLARD) e da Academia Americana de Cirurgiões Ortopedistas 
(AAOS).
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Apresentação
 

Li e fiquei muito entusiasmado com a obra “Dicionário Técnico - Equipamentos Médicos & 
Tecnologias Aplicadas à Saúde” de autoria de Claudio Reynaldo Barbosa de Souza e de Andrea 
Borges de Souza. Trata-se de uma espécie de dicionário de termos, equipamentos, condições, classi-
ficações e também da legislação sobre o tema. Na verdade, chamar de dicionário não reflete a 
qualidade e extensão da obra. Este livro consegue ser muito mais um guia atualizado tanto para o 
profissional da área quanto mais ainda para os profissionais afins que necessariamente não se forma-
ram na área de saúde. É uma leitura obrigatória para todos que trabalham em tecnologias em saúde.

Com o passar do tempo, a área de saúde criou uma rede complexa e ampla de protocolos, equi-
pamentos e também farto material normativo que rapidamente forneceu uma linguagem própria e 
exclusiva do campo da assistência. Quase uma língua nova, falada pelos profissionais da saúde, 
cujo entendimento está muitas vezes restrito ao “nicho ecológico” de determinada subárea.  Assim, 
certos termos corriqueiros em uso não podem ser facilmente entendidos por outros profissionais 
formados na mesma profissão quando em especialidades diferentes. Criou-se o espaço para erros, 
omissões e mal-entendidos originários do desconhecimento da linguagem própria da especialidade.

Cada dia novos profissionais afins se engajam  na área de saúde, tais como engenheiros clíni-
cos, programadores, gestores, administrados, etc. Estes novos parceiros da área de saúde sentem-
-se em “terra estrangeira” sem completo entendimento da maioria dos termos técnicos utilizados. 
Junte-se a estes, profissionais de saúde iniciantes ou mesmo aqueles experientes, mas de distintas 
especialidades e teremos um verdadeiro desencontro vernacular.

Neste sentido, o Dicionário Técnico de Barbosa de Souza e Borges de Souza constitui-se 
mais que uma coleção de termos e verbetes. Trata-se de uma “gramática” completa incluindo com 
status de “manual de conversação”. Neste livro é possível encontrar o significado das palavras 
com descrição e função dos equipamentos, classificação de termos, tradução de normas técnicas, 
orientação quanto ao uso, além de uma série de jargões referentes a protocolos e doenças. Por este 
motivo a obra não é só necessária, mas também tem todo um potencial para tornar-se a “bíblia” da 
tecnologia em saúde.

Marcos Almeida Matos
Doutor em Medicina

Professor da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
Coordenador do Mestrado de Tecnologias em Saúde
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Áreas abordadas

Equipamentos Médicos 

Especialidades Médicas 

Ferramental

Fisioterapia 

Lavanderia Hospitalar 

Medicina Nuclear 

Odontologia 
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Ortopedia 

Procedimentos 

Segurança
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Abaixador de língua – Abaixa-língua, também conhe-
cido como glossocátoco ou cata glosso, é um pequeno 
instrumento médico e odontológico em forma de espá-
tula, geralmente feito de madeira, utilizado na medicina 
e Odontologia para abaixar a base superior da língua e 
permitir o exame da boca e da garganta.

Abastecimento de gases – Aparelho de Aneste sia - O 
abastecimento de gases ao aparelho de anestesia é pro-
veniente de uma central de gases ou de cilindros, por 
extensões com conector rosqueado com DISS (diameter 
indexed safety system - sistema de segurança com diâmetro 
indexado) ou NIST (non-inter changeable screw-threaded 
- Conceitos Fundamentais do Aparelho de Anestesia  
rosqueado não intercambiável) ou por conector rápido 
não intercambiável, os quais devem obedecer  rigorosa-
mente às normas técnicas brasileiras de modo a não per-
mitir troca de gases. Habitualmente o fornecimento de 
gases em hospitais é feito por uma rede de gases de pres-
são nominal de trabalho. Os gases desta rede deverão ter 
sistema de manometria de trabalho regulável entre 3,5 e 
4,5kgf/cm2. Durante circunstâncias usuais poderá haver 
um suprimento auxiliar por cilindros acessórios, como 
uma linha de segurança no caso de falha de fornecimen-
to pela rede principal. Este cilindro fixado habitualmente 
na parte traseira do equipamento é encaixado por siste-
ma de pinos de segurança, conforme a NBR 12510, ISO 
2407. Para prevenir a instalação errada de um cilindro de 
gás, a cabeça deste é codificada com um posicionamen-
to apropriado dos furos que combinam com os pinos de 
segurança. O sistema para distribuição de gás anestésico 
deve ser fornecido com um sistema de alarme que indi-
que falha no fornecimento de oxigênio, conforme NBR 
60601:2004, para alertar e mostrar ao operador a queda 
do fornecimento de oxigênio seja derivado de uma rede 
de fornecimento de gases ou de um cilindro. O abasteci-
mento de gases ao aparelho de a nes   t esia, ou interligação 
entre a rede de gases e o equipamento é realizado por 
chicote de baixa pressão, formado por mangueiras flexí-
veis fixadas permanentemente a conectores de en trada e 
saída específicos a um gás e que é projetado para condu-
zir gás com pressões me nores que 1400 kpa, com símbo-
lo e cor espe cifico a cada gás, seguindo critério da NBR 
11906:1992, ISO 5359 e ISO 32.

Abbe (anéis de) – Anéis de catgut para suporte das ex-
tremidades do intestino destinadas a ser anastomosadas.

Ablepsia – Oftalmologia – Perda da visão; cegueira. É a 
condição de falta de percepção visual, devido a fatores 
fisiológicos ou neurológicos.

ABNT – Sigla da Associação Brasileira de Normas Técni-
cas.

Abrangência geográfica – Saúde Suplementar
(1) Área em que a operadora de plano de saú de se com-
promete a garantir todas as co ber turas de assistência à 
saúde contratadas pelo beneficiário.

(2) Municipal – Abrangência geográfica do plano de saú-
de que compreende apenas um município de um estado.

(3) Nacional – Abrangência geográfica do pla no de saú-
de que compreende todo o terri tório nacional.

(4) Estadual – Abrangência geográfica do pla no de saúde 
que compreende todos os municípios de um estado.

(5) Grupo de Estados – Abrangência geográfica do pla-
no de saúde que compreende um determinado grupo de 
estados (pelo menos dois estados), limítrofes ou não, e 
que não atinja a cobertura nacional.

(6) Grupo de Municípios – Abrangência geográfica do 
plano de saúde que compreende um determinado gru-
po de municípios em um ou mais estados.

Abridor de Ampola – Com a finalidade de facilitar a 
abertura de ampolas plásticas e vidros, sendo utilizada 
em hospitais, clínicas de estéticas, farmácias e veteriná-
rias, evitando assim acidentes de trabalho, lesões tendí-
neas, calosidades nos dedos, devido algumas ampolas 
oferecerem resistências na hora de manipular.

Abridor de Boca – Odontologia
(1) O instrumento destina-se à abertura da boca para diag-
nóstico e tratamento dentário, para conforto do paciente.

(2) Abridor de Boca, Afastador de Lábios e Bochechas 
– Indicado a auxiliar a estética bucal (fotografia, clare-
amento, diagnóstico), proporcionando mais facilidade 
para o profissional e conforto do paciente.

Abrigo de recipientes de resíduos – Ambiente des  tinado 
ao armazenamento temporário de recipientes contendo 
resíduos de serviços de saúde até serem encaminhados a 
uma unidade de tratamento ou a disposição final.

Abrigo de resíduos – Gerenciamento de resíduos hos-
pitalares - Local destinado ao armazenamento temporá-
rio de resíduos sólidos que aguardam a coleta.

Acelerador Linear – Radioterapia
(1) Funciona de maneira muito semelhante a um aparelho 
de raios-x, ou seja, a radiação somente é produzida quan-
do o aparelho é ligado a uma fonte de energia elétrica. O 
mecanismo de formação da radiação é um pouco mais 
complicado, mas no final o seu efeito é o mesmo: um feixe 
de radiação controlado incide sobre o alvo a ser tratado.

(2) Acelerador Linear Clínico – Medicina Nuclear – 
Equipamento com finalidade médica que produz fótons 
com energia maior que 1MeV a partir da aceleração de 
elétrons por radiofrequência. Pode, opcionalmente, pro-
duzir feixe de elétrons.

(3) Acelerador Linear de Partículas – Medicina Nu-
clear - É um equipamento eletroeletrônico que produz 
feixe de radiação ionizante. Geralmente são radiações x 
(fótons) e elétrons. Obtêm-se nesses equipamentos ener-
gias superiores as das unidades de Cobalto 60. Quando 
desligados não produzem ou emitem qualquer radiação.

Acessório antiqueda para cadeira de rodas – É um sis-
tema escamoteável acoplado na parte inferior traseira da 
cadeira de rodas com rodas de polietileno de 2”, que têm 
a função de evitar que a cadeira capote, sendo eficientes 
somente em piso plano.

Acidentes de trabalho
(1) Todos os acidentes que ocorrem no exercício da ati-
vidade laboral ou no percurso de casa para o trabalho e 
vice-versa, podendo o trabalhador fazer parte tanto do 
mercado formal, como do informal de trabalho.

(2) Proteção Radiológica – Qualquer evento não inten-
cional, incluindo erros de operação e falhas de equipa-
mento, cujas consequências reais ou potenciais são rele-
vantes sob o ponto de vista de proteção radiológica.

A
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Ácido Peracético – Método químico de Esterilização - 
É um agente químico que está sendo utili zado como este-
rilizante para alguns materiais ter mossensíveis como, por 
exemplo, os cateteres. A Portaria nº 15 de 23 de agosto de 
1988 inclui no sub anexo 1, alínea I, este princípio ativo  
para uso com finalidade desinfetante e esterilizante. É re-
conhecido como esporicida em baixas concentrações e 
tem como principal vantagem os produtos de sua decom-
posição, que não são tóxicos, a saber: ácido acético, água, 
oxigênio e peróxido de hidrogênio. Em altas concentra-
ções, o ácido peracético é volátil, tem odor pungente e 
riscos de explosão e incêndio.

Acondicionamento – Gerenciamento de resíduos hos-
pitalares - Ato de embalar os resíduos segregados, em 
sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam às 
ações de punctura e ruptura.

Acondicionamento – Laboratórios de processa men to 
de células progenitoras hematopoéticas pro ve  nientes 
de medula óssea e sangue periférico e bancos de san-
gue de cordão umbilical e placentário - Procedimento 
de embalagem do material biológico com a finalidade de 
transporte, visando à proteção do material, das pessoas e 
do ambiente durante todas as etapas do transporte até o 
seu destino final.

ACR – Proteção Radiológica – Sigla de American Colle-
ge of Radiology.

Adaptômetro – Instrumento para determinar o tem  po 
necessário ao olho para adaptar-se à escuri dão e usado 
para constatar a cegueira noturna.

Adenótomo – Instrumento para dissecar glândulas.

Adipômetro – É um instrumento utilizado para me dir 
a taxa de gordura corporal. Existem atualmente diversos 
tipos, modelos e variações do adipômetro, desde os apa-
relhos analógicos até os mais modernos digitais.

Administradora de planos de saúde – Empresa que ad-
ministra planos de saúde, sem assumir o risco decorrente 
da operação desses planos, e que se priva de rede presta-
dora de serviço de saúde.

Adsorção – Tratamento de Água – Hemodiálise – Pro-
cesso próprio de filtros de carvão ativado que retêm com-
postos orgânicos de baixo peso molecular (cloro). Devem 
ser substituídos quando apresentarem saturação, medida 
pela concentração crescente de cloro na água.

Aeronaves de Transporte Médico – Aeronave de asa 
fixa, ou rotativa, utilizada para transporte de pacientes, 
dotada de equipamentos médicos homo logados pelos 
órgãos aeronáuticos competentes, tripulada por médico, 
enfermeira ou auxiliar de enfermagem e pilotos habilita-
dos de acordo com a legislação aeronáutica vigente.

Aerossóis – Partículas pequenas que permanecem sus-
pensas no ar durante horas e podem ser dispersas a lon-
gas distâncias, carreadas por corrente de ar.

Afastador
(1) Odontologia – Utilizada para afastar o tecido do 
campo operatório. Indicado basicamente para afastar a 
mucosa labial e da bochecha para a colagem de brackets, 
profilaxia, fotografias intra-orais, aplicação de flúor e res-
taurações adesivas.

(2) Afastador de Adson – Instrumental cirúrgico – 
Pode ser utilizado em cirurgias neurológicas, para o afas-
tamento do couro cabeludo, bem como em cirurgias nos 
membros ou na coluna, para o afastamento de músculos 
superficiais.

(3) Afastador de Balfour – Instrumental cirúrgico – 
Uma adaptação do afastador de Gosset, acoplando-se ao 
mesmo uma Válvula Suprapúbica, que, quando utilizada 
isoladamente, consiste em um afastador dinâmico.

(4) Afastador de Barraquer - Oftalmologia – Instrumen-
to utilizado para prender e cobrir os cílios, nas cirurgias.

(5) Afastador de Deaver - Instrumental cirúrgico – Por 
apresentar sua extremidade distal em formato de semi 
lua, análoga ao desenho de contorno dos pulmões, é am-
plamente utilizado em cirurgias torácicas, podendo tam-
bém ser utilizado em cirurgias abdominais.

(6) Afastador de Doyen – Instrumental cirúrgico - Por 
se apresentar em ângulo reto e ter ampla superfície de 
contato, é utilizado primordialmente em cirurgias abdo-
minais.

(7) Afastador de Farabeuf – Instrumental cirúrgico – 
Apresenta-se em formato de -C característico, sendo uti-
lizado no afastamento de pele, tecido celular subcutâneo 
e músculos.

(8) Afastador de Finochietto – Instrumental cirúr gico 
– Utilizado em cirurgias torácicas, possuin do uma mani-
vela para possibilitar o afastamento da for te musculatura 
intercostal.

(9) Afastador de Gosset ou Laparostato – Instrumental 
cirúrgico - Utilizado em cirurgias abdominais. Deve ser 
manipulado em sua extremidade proximal, para que se 
movimente, uma vez que a distal, que entra em contato 
com as estruturas a serem afastadas não cede a pressões 
laterais.

(10) Afastador de Lábios - Odontologia – Indicado para 
afastar a mucosa labial e bochechas para colagem de bra-
ckets, profilaxia, fotografia, fotografia intra-orais, aplicação 
de flúor e restaurações adesivas.

(11) Afastador de Lábios em V – Odontologia –Indica-
do para afastara mucosa labial e bochechaspara fotogra-
fias intra-orais.

(12) Afastador de Lábios Frontal para Estética – Odon-
tologia – Indicado ao afastamento dos lábios para diag-
nóstico e tratamento dentário e para tratamentos estéti-
cos, para conforto do paciente.

(13) Afastador de Lancaster - Oftalmologia – Ver Afas-
tador de Barraquer.

(14) Afastador Lateral para Foto – Odontologia – Indi-
cado para afastara mucosa labial e bochechas para foto-
grafias intra-orais.

(15) Afastadores – Instrumental cirúrgico – Ver Re-
trarores.

(16) Afastadores Auto-Estáticos – Instrumental cirúr-
gico – São instrumentais que por si só mantém as estru-
turas afastadas e estáveis.

(17) Afastadores campo – Instrumental cirúrgico – 
Servem para afastar os tecidos abertos.
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Afecção - Epidemiologia e Imunologia – Conceitos – 
Processo mórbido considerado em suas ma nifestações 
atuais, com abstração de sua causa primordial.

Aférese
(1) RDC Nº 57 – Ciclo produtivo do sangue humano e 
componentes e procedimentos transfusionais - Proces-
so que consiste na obtenção de determi nado componente 
sanguíneo de doador único, uti lizando equipamento es-
pecífico (máquina de afé re se), com re torno dos hemo-
componentes remanescentes à corrente sanguínea.

(2) Aférese terápêutica - RDC Nº 57 – Ciclo produti-
vo do sangue humano e componentes e procedimentos 
transfusionais – Remoção de determinado hemocompo-
nente, com finalidade terapêutica, com retorno dos he-
mocomponentes remanescentes à corrente sanguínea do 
paciente.

Agência Nacional de Saúde Suplementar – Saúde Su-
plementar – Autarquia, sob regime especial, que atua 
em todo o território nacional, com o órgão de regulação, 
normatização, controle e fiscalização das atividades que 
garantem a assistência suplementar à saúde.

Agenda 21– Gerenciamento de resíduos hospita lares 
– Documento da Conferência das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano - a Rio-92. 
Diz respeito às preocupações como nosso futuro, a partir 
do século XXI.

Agente Antisséptico
(1) Substância com ação antimicrobiana, para aplicação 
em pele. Exemplos incluem: soluções alcoólicas, com 
clorhexidina ou iodo.

(2) que Dispensa Enxágue – Substância com ação anti-
microbiana que não necessita água para aplica ção e não 
requer enxágue para retirada de resí du os. Ex.: solução 
alcoólica líquida a 70% ou gel alcoólico a 70%.

Agente biológico – Gerenciamento de resíduos hos-
pitalares - Bactérias, fungos, vírus, clamídias, riquétsias, 
microplasmas, prions, parasitas, linhagens celulares, ou-
tros organismos e toxinas.

Agente de Classe de Risco 4 (elevado risco individual e 
elevado risco para a comunidade) – Gerenciamento de 
resíduos hospitalares - Patógeno que representa grande 
ameaça para o ser humano e para os animais, represen-
tando grande risco a quem o manipula e tendo grande 
poder de transmissibilidade de um indivíduo a outro, 
não existindo medidas preventivas e de tratamento para 
esses agentes.

Agente Etiológico – Epidemiologia e Imunologia – 
Conceitos - Fator vivo ou inanimado cuja presença ou 
ausência é indispensável ao início ou manutenção de um 
processo mórbido.

Agente Infeccioso – Epidemiologia e Imunologia – 
Conceitos – Organismo, sobretudo micro-organis mo, 
mas inclusive helmintos, capaz de produzir infecção ou 
doença infecciosa.

Agentes Biológicos Classe de Risco – Classificação de 
Microrganismos Infecciosos por Grupo de Risco I – 
São agentes biológicos que representam bai xo risco para 
o indivíduo e para a comunidade. São os agentes não 
incluídos nas Classes de Risco 2, 3 e 4 e que comprova-

damente não causam doença ao homem ou aos animais. 
A não classificação do agen te nas Classes de Risco 2, 3 e 
4 não implica na sua inclusão automática na Classe de 
Risco 1. Para isso deverá ser feita uma avaliação de ris-
co baseada nas propriedades conhecidas e/ou potenciais 
desses agentes.

II – São agentes biológicos que apresentam risco mo-
derado para o individuo e risco limitado para a comu-
nidade.

III – São agentes biológicos que apresentam risco indivi-
dual elevado e risco comunitário baixo. 

IV – São agentes biológicos que apresentam elevado risco 
individual e comunitário.

Agentes químicos - Método químico de Esterilização 
- Os esterilizantes químicos, cujos princípios ativos são 
autorizados pela Portaria Nº 930/92 do Ministério da 
Saúde, são aldeídos, óxido de etileno e outros, desde que 
atendam a legislação específica. 

Agitador
(1) de Plaquetas – Equipamento desenvolvido para ho-
megeneizar o concentrado plaquetário com movimento 
constante e suave, evitando a formação de grumos.

(2) de Kline – Equipamento utilizado em experimentos e 
pesquisa que necessitam agitação, mistura e cultura. Com 
movimento de ação orbital, este agitador de plataforma 
permite diversas utilizações em laboratórios, como em 
técnicas VDR, para agitar frascos, placas de petri, placas 
de ELISA, etc.

(3) de Microplaca – Mini mesa agitadora com cabeço-
tes múltiplos para os mais variados trabalhos em micro-
biologia, medicina, genética, projeto genoma, pesquisas 
científicas e outros.

(4) de Tubos Vortex – Aparelho para homogeneização, 
agitação e mistura de amostras contidas em tubos de en-
saios.

(5) Magnético – É um aparelho que, como o próprio 
nome indica, serve para agitar soluções. Este é constitu-
ído por uma placa onde se coloca o recipiente com a so-
lução que se pretende agitar. Dentro da solução coloca-se 
uma barra magnética que vai criar um campo magnético 
com a base do agitador e que garante deste modo uma 
agitação eficaz. A placa possui um botão que permite se-
lecionar a intensidade da agitação pretendida. A agitação 
é uma operação fundamental na trituração, homogenei-
zação e mistura de materiais e indispensável à maioria 
das outras operações laboratoriais.

(6) Mecânico – Equipamento que promove agitação em 
fluido, líquidos semi-viscosos e material em suspensão 
através de movimento circular de hélices.

(7) para Tubos Hemograma – Equipamento para agita-
ção de tubos de coleta e centrifugação.

(8) Vortex – Utilizado para a homogeneização de dife-
rentes materiais patológicos, permitindo melhores con-
dições de trabalho com grande economia de tempo e boa 
qualidade das diluições realizadas.

Aglutinoscópio
(1) Aparelho de iluminação destinado a visualização de 
reações de aglutinação em lâminas e tubos.

A
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(2) É empregado em análises onde o fenômeno de agluti-
nação esteja envolvido. Este dispositivo auxilia na visua-
lização da aglutinação em lâminas, por exemplo.

Agregômetro Plaquetário
(1) O teste de agregação plaquetária avalia o modo como 
as plaquetas se agregam. Plaquetas são tipos de células 
sanguíneas. Elas ajudam a formar coágulos sanguíneos 
agregando-se umas às outras. O coágulo estanca o san-
gramento (hemorragia) das feridas. Para o teste de agre-
gação plaquetária é necessário uma amostra de sangue. 
A amostra será examinada para ver como as plaquetas 
estão distribuídas no plasma. Plasma é a parte líquida 
do sangue. O técnico do laboratório também adicionará 
al gumas substâncias químicas à amostra de sangue para 
testar a rapidez da formação de coágulos pelas plaquetas. 
Este teste também pode ser chamado de teste do agregô-
metro ou ensaio de agregação plaquetária.

(2) Consiste de um medidor de densidade óptica, aco-
plado a uma impressora que registra as mudanças ocor-
ridas no material biológico, ao qual é adicionado um 
indutor de agregação. A agregabilidade plaquetária é um 
fenômeno que depende apenas do en dotélio e da própria 
plaqueta. Não depende do fa tor Von Willebrand; depen-
de do tromboxano2 (TxA2), do endoperóxido cíclico, do 
ADP e talvez do PAF (Platelet activating factor). Por tanto, 
fenômeno to talmente distinto da adesividade (trombose).

Água
(1) Desinfetada – Água isenta de micro-organismos pa-
togênicos. 

(2) Destilada – Água formada pela condensação do va-
por d’água. 

(3) Esterilizada – Água isenta de micro-organismos 
vivos.

(4) Para Hemodiálise – RDC N° 11 - Boas Práticas para 
o funcionamento dos serviços de diálise - Água tratada 
pelo sistema de tratamento e distribuição de água para 
hemodiálise – STDAH.

(5) Poluída – Água à qual foram adicionadas substân-
cias que modificaram suas características e a torna ram 
imprópria para o consumo e para as formas de vida que 
ela normalmente abriga.

(6) Potável – RDC N° 11 - Boas Práticas para o funcio-
namento dos serviços de diálise - Água que atenda ao 
padrão de potabilidade estabelecido pelo Ministério da 
Saúde.

(7) Hemodiálise – Sistema de Hemodiálise- RDC Nº. 
154 – Água com características físico-químicas  e  bioló-
gicas em conformidade com o disposto na Portaria GM/
MS nº 518, de 25 de março de 2004, ou instrumento legal 
que venha a substituí-la.

(8) Pura – Água isenta de substâncias estranhas ou orga-
nismos vivos.

(9) Sanitária – Soluções aquosas à base de hipoclorito de 
sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% 
p/p, durante o prazo de validade (máximo de 6 meses). 
Produto poderá conter apenas hidróxido de sódio ou cál-
cio, cloreto de sódio ou cálcio e carbonato de sódio ou 
cálcio como estabilizante. Pode ter ação como alvejante e 
de desinfetante de uso geral.

(10) Segura – Água que atende aos padrões de segurança.

(11) Suspeita – Água possivelmente poluída e/ou con-
taminada.

(12) Tratada para Diálise – Hemodiálise – Sistema de 
Hemodiálise - RDC Nº. 154 - Água cujas características 
são compatíveis com o Quadro II da Resolução da Dire-
toria Colegiada - RDC Nº. 154.

Agulha de Fístula – Produto médico descartável, des-
tinada à punção arterial e venosa, o dispositivo é usado 
em rotinas de Hemodiálise.

Agulha
(1) Descartável – A agulha hipodérmica é utilizada em 
procedimentos médicos, cirúrgicos ou ambulatoriais. 
Destina-se à injeção de substâncias medicamentosas ou 
à coleta sanguínea com finalidade de diagnóstico in vitro.

(2) Hipodérmica – É uma haste metálica ou plástica com 
um orifício que vai de uma extremidade a outra, para 
passagem de fluido. A espessura (calibre) é consoante a 
viscosidade do fluido e o calibre da veia ou artéria que se 
quer alcançar. Existem outras duas formas de uso além 
da intravenosa, que são subcutânea e intramuscular.

(3) para Sutura (a) – A agulha tem como finalidade le-
var o material de síntese através dos tecidos, causando 
mínima lesão tecidual. A seleção da agulha é determi-
nada pela acessibilidade do tecido a ser suturado; pelo 
diâmetro do fio de sutura e pelo tipo de tecido, levando-
-se em consideração sua constituição histológica, o que 
lhe confere maior facilidade em sua transecção (intes-
tino delgado – agulha cilíndrica) ou maior dificuldade 
no afastamento dos tecidos (pele – agulha triangular 
cortante). As agulhas podem ser descartáveis (para uso 
único apenas) ou reutilizáveis. As agulhas podem ser 
classificadas quanto à dimensão, calibre, forma, ponta e 
fundo. Quanto à dimensão, existem agulhas de diversos 
tamanhos, cada uma se prestando para uso específico, e 
tendo o centímetro como unidade  de medida. O calibre 
das agulhas também é muito variável. As mais longas não 
necessariamente são as mais calibrosas. Quanto à forma, 
podem ser curvas ou retas. As curvas são manobradas 
pelos porta-agulhas, e as retas, pelas mãos. As pontas 
das agulhas podem ser de secção transversa cilíndrica 
ou triangular. As de secção cilíndrica são chamadas agu-
lhas cilíndricas, redondas, não- cortantes ou atraumáti-
cas. As de secção triangular são chamadas triangulares, 
cortantes, lanceoladas ou traumáticas. Quanto ao fundo, 
as agulhas podem ser de fundo verdadeiro ou falso. O 
fundo verdadeiro é um orifício fechado, através do qual 
se introduz o fio cirúrgico a ser usado. O fundo falso de-
limita um orifício quase totalmente fechado, com uma 
estreita reentrância por onde se encaixa o fio no orifício. 
O comum é a mesma agulha, seja curva ou reta, apresen-
tar dois fundos, sendo um falso e um verdadeiro. Tanto o 
fundo falso quanto o verdadeiro são mais largos do que 
o diâmetro da agulha, o que associado a dobra do fio, 
aumenta o diâmetro do orifício na pele, ao se fazer a su-
tura, piorando o aspecto final da cicatriz. Os fios indus-
trializados já vem montados com as respectivas agulhas. 
(b) Servem de guia para os fios. A escolha deve ser feita 
tomando como parâmetro o tecido a ser transfixado. As 
agulhas são retas, curvas e com cabo. Para cada um dos 
tipos há uma técnica correta de uso.
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AIEA – Medicina Nuclear –Sigla da Agência Internacio-
nal de Energia Atômica.

Alargador de tubos – Conjunto de ferramentas para a 
maleta de refrigeração – Esta ferramenta alarga a ponta 
de tubos de cobre recozido e aço macio, assim como alu-
mínio, eliminando a necessidade de luvas.

Alarme
(1) Bombas de infusão - Sistemas de Infusão –Além 
de fornecer um fluxo preciso de infusão, as bombas de 
infusão devem possuir alarmes para garantir a seguran-
ça do paciente, mesmo em caso de mau uso do equipa-
mento. Os alarmes indicam: (a) Bolhas de ar no equipo 
(na presença de bolhas de ar, a infusão deve ser automa-
ticamente interrompida); (b) Fluxo livre; (c) Oclusão 
do equipo; (d) Fim de infusão (término do líquido); (e) 
Bateria fraca (a bateria deve ter autonomia mínima de 
5 minutos).

(2) Eletrocardiógrafos – Luminosos e sonoros, têm 
significado particularmente importante nos monitores 
cardíacos. Devem indicar principalmente se a frequên-
cia cardíaca está abaixo (bradicardia, parada cardíaca) 
ou acima do valor normal (taquicardia). Os monitores 
de arritmia devem ser capazes, através de algoritmos de 
programação, de identificar diversos tipos de arritmia e 
a fibrilação ventricular (situação que pode levar a óbito).

(3) Sistemas centralizados de gases e vácuo para uso 
medicinal em estabelecimentos assistenciais de saúde 
- NBR 12188 - Dispositivo que emite sinal visual e/ou 
sonoro para indicar qualquer ocorrência anormal que 
exija intervenção.

(4) de Emergência – Alarme que indica a necessidade de 
intervenção da equipe de saúde.

(5) de Falta de Energia Elétrica – Ventilador Pulmo-
nar – Sistema de Alarmes - O ventilador tem um alarme 
com sinal auditivo intermitente, quando fal ta energia elé-
trica ou quando o ventilador fica sem corrente elétrica. 
Para estes casos, o ventilador possui uma bateria interna 
sempre carregada, para que o ventilador continue a ope-
rar mesmo em uma eventual falha elétrica.

(6) de Falta de Gases – Ventilador Pulmonar –Sistema 
de Alarmes - Se houver uma falta de gases, o alarme faz 
um sinal auditivo intermitente, quando o sensor detecta 
alguma falha ou alteração no fornecimento dos gases 
(ar comprimido e/ou oxigênio).

(7) de Pressão Máxima – Ventilador Pulmonar- Siste-
ma de Alarmes - O ventilador tem um alarme de pressão 
máxima com um sinal auditivo intermitente, quando se 
ultrapassa os limites da pressão máxima programada no 
ventilador, e fica em risco o paciente.

(8) de Pressão Mínima – Ventilador Pulmonar- Siste-
ma de Alarmes - O alarme de pressão mínima é o alar-
me que faz um sinal auditivo intermitente, quando são 
violados os limites da pressão mínima programada no 
ventilador, ficando em risco o paciente.

(9) de Volume Minuto Alto/Baixo – Ventilador Pul-
monar- Sistema de Alarmes - O ventilador conta com 
um alarme de volume minuto alto/baixo com um sinal 
auditivo intermitente, quando se ultrapassa os limites do 
volume minuto alto ou baixo programado no ventilador, 
e fica em risco o paciente.

(10) Operacional – Gases Medicinais - RDC 50/03 - 
Alarme que indica a necessidade de intervenção da equi-
pe técnica.

(11) para Enurese – Alarme para a enurese, que por 
definição, é a incontinência urinária na ausência de cau-
sas orgânicas demonstráveis, em idade na qual se pode 
contar normalmente com o controle do esfíncter uretral; 
em geral é um transtorno do hábito. Enurese Noturna é 
a micção involuntária à noite, durante o sono, na qual, 
normalmente, se espera existir ou existe a regulação nor-
mal da bexiga. Alarma quando há a presença de urina.

Alavanca Odontológica – Odontologia – Utilizada para 
remoção de dentes ou restos radiculares. É realizada a 
luxação, onde há rompimento das fibras do ligamento 
periodontal. Realiza primeiro movimento de cunha e 
depois faz o movimento propriamente dito de alavanca.

Alça de Polipectomia - É um instrumento eletrocirúrgi-
co monopolar utilizado com uma unidade eletrocirúrgi-
ca na polipectomia endoscópica.

Álcool
(1) Princípios ativos usados como desinfetantes hospi-
talar – O álcool é amplamente usado como desinfetante 
no âmbito hospitalar, tanto o álcool etílico, 70% (p/v), 
como o isopropílico, 92% (p/v), por terem atividade ger-
micida, menor custo e pouca toxicidade, sendo que o ál-
cool etílico tem propriedades germicidas superiores ao 
isopropílico. O seu uso é restrito pela falta de atividade 
esporicida, rápida evaporação e inabilidade em penetrar 
na matéria proteica. É recomendável para desinfecção de 
nível médio de artigos e superfícies, com tempo de expo-
sição de 10 minutos, sendo recomendáveis 3 aplicações 
intercaladas pela secagem natural. Não é recomendado 
para borracha, plásticos e cimento de lentes.

(2) Etílico e Isopropílico – Antissépticos – O álcool 
possui muitas qualidades desejáveis dos anti ssépticos: 
barato, facilmente obtido e tem rápida ação contra bacté-
rias e é também tuberculicida e fungicida. Estudos “in 
vitro” demonstraram ação virucida, incluindo os vírus 
sinciciais respiratórios, o HBV e HIV. O nível ótimo de 
atividade microbicida acontece com álcool etílico na 
concentração 70% (p/v), pois, a desnaturação das proteí-
nas dos micro-organismos faz-se mais rapidamente na 
presença da água. Nesta concentração, o álcool etílico é 
viruscida. A concentração recomendada do álcool iso-
propílico é de 92% (p/v) e inativa a maioria dos picorna-
vírus. Estudos em vivo demonstraram a redução de 99% 
da flora da pele, sendo de baixa irritabilidade cutânea, 
principalmente quando utilizado com um emoliente (1% 
de glicerol) e é irritante de mucosa. Está indicado como 
antisséptico de pele em procedimentos de baixo e médio 
risco e degermação das mãos da equipe entre os procedi-
mentos quando da impossibilidade da lavagem das mãos. 
Neste caso, o álcool deve ser friccionado vigorosamente 
nas mãos até secar. O álcool não remove sujeira ou ma-
téria orgânica. 

Aldeído – Método químico de Esterilização – O agente 
químico mais utilizado na esterilização é o glutaraldeí-
do a 2% por um período de exposição de 8 a 12 horas 
dependendo da formulação química. É associado a uma 
solução antioxidante para não dissolver o cimento de 
lentes. É indicado para a esterilização de artigos críticos 
termossensíveis como acrílicos, cateteres, drenos, nylon, 
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silicone, teflon, PVC, laringoscópios e outros. Deve ser 
usado em recipiente fechado, na imersão completa do 
material a ser esterilizado, com preenchimento de lúmen 
e outras superfícies externas e internas. O material deve 
ser enxaguado em água destilada esterilizada e o pessoal, 
ao realizar esse procedimento, deve estar devidamente 
paramentado com gorro, máscara, luvas e aventais este-
rilizados. A possibilidade de recontaminação do material 
é grande à medida que a manipulação é muito maior. É 
recomendável a secagem do material com compressa es-
téril e o seu uso imediato,  pois a guarda desse material, 
sob o rótulo-esterilizado é praticamente impossível.

Alergia – Epidemiologia e Imunologia – Conceitos - 
Hipersensibilidade a determinadas substâncias e agentes 
físicos, à qual se atribuem muitas doenças, como asma, 
enxaqueca, urticária, etc.

Alfa Cradle – Tratamento de Radioterapia – É um aces-
sório de imobilização personalizado para cada paciente. 
Consiste em um recipiente cheio de partículas de polí-
mero sintético que assume os contornos do paciente ao 
ser retirado o ar de seu interior. Existe também outro tipo 
de alfa cradle que não utiliza o vácuo para definir os con-
tornos do paciente.

Algália – Tubo de material diverso, flexível ou rígido, de 
extremidade reta ou encurvada, utilizado em urologia 
com fins distintos: (a) evacuação da urina por retenção; 
(b) medição de urina residual; (c) obtenção de urina di-
retamente da bexiga para fins diagnósticos; (d) lavagens, 
instilações e outros fins terapêuticos. Medem sensivel-
mente de 30 a 35 centímetros para o homem e de 15 a 20 
centímetros para a mulher e podem ter diversos calibres.

Algesímetro – Instrumento usado para determinar a 
sensibilidade da pele a diversos estímulos tácteis, espe-
cialmente os que produzem dor. Pode utilizar-se como 
estímulo a picada com instrumento agudo.

Algodão – Porção de filamentos que revestem as semen-
tes do algodoeiro e que por terem sido desengordurados, 
dessecados e esterilizados, são usados como absorvente.

Alicate – Conjunto de ferramentas para a maleta de 
mecânica
(1) Ferramenta articulada que serve fundamentalmente 
para multiplicar a força aplicada pelo usuário para incidi-
-la sobre o objeto desejado.

(2) Alicate bomba d’água – Ferramenta projetada para 
agarrar, segurar, comprimir ou aplicar torque a um objeto.

(3) Alicate corte diagonal – Alicate específico para corte 
de fios. Utilizado para corte de fios e cabos na manuten-
ção eletroeletrônica, informática, predial e automotiva. 
Alguns profissionais o utilizam, como descascador de fios.

(4) Alicate de bico chato – Ferramenta manual adequa-
da para fazer flanges.

(5) Alicate de bico fino – Alicate com a ponta fina para 
uso em manutenção elétrica em locais de difícil acesso. 
Serve para torção e corte de fios e cabos. Também utiliza-
do para trabalhos artesanais com arames e chapas finas. 
Estes alicates podem ser com bico reto ou bico curvo.

(6) Alicate Alinhadorde Eixos – Oftalmologia – Ferra-
menta manual consistindo de duas hastes ligadas a duas 
garras com borrachas circulares, usado para ajustar eixos 
das lentes montadas nos óculos, com melhor precisão.

(7) Alicate Balgrip – Oftalmologia – Ferramenta para 
dobrar e cortar garras de armações numont presas por 
molas.

(8) Alicate com Bisel – Oftalmologia – Ferramenta des-
tinada a ajustar as garras das charneiras, quando frouxas.

(9) Alicate de Ajustar Plaquetas – Oftalmologia – (a) 
Alicate com pontas de plástico, com múltiplas funções, 
com ranhura em ângulo reto, com parte curvada para 
evitar danos à plaqueta. (b) Ferramenta de bico fino e 
curvado, usada para ajustar bracinhos das plaquetas.

(10) Alicate de Bico Plano - Oftalmologia – Destinado 
a ajustes em peças planas de armações.

(11) Alicate de Corte Lateral - Oftalmologia – Ferra-
menta destinada a cortar parafusos que precisem de pon-
ta fina.

(12) Alicate de Cravar Parafusos - Oftalmologia – 
Ferra menta usada para cravar parafusos. Destinado 
a cravar a extremidade dos parafusos, evitando que os 
mesmos se desapertem.

(13) Alicate de ordenha – Produtos para transfusão - 
Alicate com roldana de aço inox que ordenha os tubos de 
PVC das bolsas de sangue.

(14) Alicate de Pontas Finas – Oftalmologia – Des tinado 
a ajuste em bracinhos de plaquetas e cravos de plaquetas.

(15) Alicate de Prova de Faceta – Oftalmologia – Ferra-
menta destinada a provar o tamanho das lentes, quando 
da faceta, por meio de duas pontas finas nas extremidades. 

(16) Alicate desencapador de fios – Conjunto de fer ra-
mentas para a maleta de eletrônica – Apropriado para 
facilitar o trabalho na manutenção elétrica na colocação 
de terminais, solda de fios e cabos em geral, desencapam 
na ponta do fio ou no meio para emendas.

(17) Alicate Macarrão – Oftalmologia – Ferramenta 
destinada ao encaixe do macarrão no aro de armações 
metálicas.

(18) Alicate Meniscador - Oftalmologia – Alicate des-
tinado a curvar armações metálicas, com duas peças de 
nylon curvadas, nas extremidades.

(19) Alicate para Braço de Numont - Oftalmologia – 
Ferramenta para fixação de braços de armação numont 
tendo nas suas extremidades dois sulcos na mesma for-
ma do braço da armação numont.

(20) Alicate para Descravar - Oftalmologia – Ferra-
menta destinada a descravar parafusos presos à frente ou 
à haste da armação.

(21) Alicate para Girar Lentes – Oftalmologia – Fer-
ramenta destinada a girar a lente (colocada na armação) 
ajustando com precisão os eixos dos cilindros.

(22) Alicate para Inclina – Oftalmologia – Ferramenta 
destinada a promover inclinação das hastes, em função 
da frente da armação.

(23) Alicate para Marcar Armações – Oftalmologia – 
Ferramenta destinada a fazer marcas, logotipos e perso-
nalização das armações.

(24) Alicate para puncionar – Oftalmologia – Ferra-
menta destinada a cravar parafusos, por meio de punção.
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(25) Alicate para sacar as ventosas – Oftalmologia – 
Ferramenta destinada a sacar fora as ventosas usadas 
para colagem de lentes na surfaçagem ou na biseladora 
automática.

(26) Alicate Paralelo – Oftalmologia – Ferramenta des-
tinada a pega de charneiras metálicas, sem marcá-las.

(27) Alicate Selador de Frascos - Oftalmologia – Ferra-
menta utilizada para selar metalicamente, frascos con-
tendo lentes de contato gelatinosas.

(28) Alicate Tipo Troques - Oftalmologia – Ferramenta 
destinada a cortar parafusos. 

(29) Alicate Triturador - Oftalmologia – Alicate com 
duas garras em forma de -T com as pontas de vídia, pró-
prio para triturar parte periférica da lente, colocando-a 
próxima do modelo da armação.

(30) Alicate Universal – Conjunto de ferramentas para 
a maleta de eletrônica – Alicate de uso geral para corte, 
aperto ou torção de fios e arames. Utilizado, principal-
mente em manutenção elétrica, também podendo ser 
utilizado em vários outros tipos de serviços e aplicações.

Almofada de Abdução – Elemento destinado à manu-
tenção da abertura de pernas, evitando assim o apareci-
mento de escaras.

Almoxarifado – Local destinado ao recebimento, contro-
le, guarda e distribuição do material de uso comum ne-
cessário ao funcionamento do estabelecimento de saúde.

Alojamento Conjunto – Modalidade de acomodação do 
recém-nascido normal em berço contíguo ao leito da mãe.

Alta 
(1) Terminologia médico-hospitalar – É o ato médico 
que configura a cessação de assistência prestada ao pa-
ciente. Compreende: (a) alta de ambulatório, (b) alta 
hospitalar e (c) alta domiciliar.

(2) Complexidade – Classificação para os Estabeleci-
mentos Assistenciais de Saúde que realizam procedimen-
tos envolvendo alta tecnologia e alto custo.

Alumínio
(1) Cores para Canalização – Para canalizações con-
tendo gases liquefeitos, inflamáveis e combustíveis de 
baixa viscosidade (óleo diesel, gasolina, querosene, sol-
ventes, etc.).

(2) Cores para Cilindros de Gases – Gás Carbônico.

Alvará – Dinâmica Administrativa
(1) É o documento passado a favor de alguém, por auto-
ridade administrativa, que contém ordem ou autorização 
para a prática de determinado ato.

(2) de Funcionamento – Licença ou autorização de fun-
cionamento ou operação do serviço fornecida pela auto-
ridade sanitária local. Também chamado de licença ou 
alvará sanitário.

(3) de Licenciamento – Documento expedido pelo ór-
gão sanitário competente Estadual, do Distrito Federal 
ou Municipal, que libera o funcionamento dos estabele-
cimentos que exerçam atividades sob regime de Vigilân-
cia Sanitária.

Alvejantes – Qualquer substância com ação química, 
oxidante ou redutora, que exerce ação branquea dora.

Amalgador Odontológico - Odontologia - Equipamen-
to de uso odontológico, utilizado para mistura de produ-
tos para homogeneização de amálgama. A amalgama é 
utilizada nas obturações dentárias.

Amálgama – Odontologia – Material definitivo que res-
taura o formato do dente, selando-o.

Amarelo
(1) Cores de Segurança – Para indicar – Cuidado, assi-
nalando acidentes de pisos, partes salientes, e constituin-
do o fundo de letreiros e avisos de advertência. 

(2) Cores para Canalização – Para canalizações de gases 
não liquefeitos.

(3) Cores para Cilindros de Gases – Ar sintético.

Ambiente
(1) Espaço fisicamente determinado e especializado para o 
desenvolvimento de determinada(s) ati vidade(s), caracte-
rizado por dimensões e instalações diferenciadas. Um  
ambiente pode se constituir de uma sala ou de uma área.

(2) Laboratórios de processamento de células pro ge-
nitoras hematopoéticas provenientes de me dula óssea 
e sangue periférico e bancos de san gue de cordão um-
bilical e placentário – Espaço fisicamente determinado e 
especializado para o desenvolvimento de determinada(s) 
atividade(s), caracterizado por dimensõ es e instalações 
diferenciadas. Um ambiente pode se cons  tituir de uma 
sala ou de uma área.

(3) RDC Nº 57 – Ciclo produtivo do sangue humano e 
componentes e procedimentos transfusionais - Espaço fi-
sicamente delimitado e especializado para o desenvolvi-
mento de determinada(s) atividade(s), caracterizado por 
dimensões e instalações diferenciadas.

(4) de Apoio – Sala ou área que dá suporte aos ambien-
tes destinados às atividades fins de uma unidade.

Amblioscópio – Oftalmologia – Instrumento que se 
destina a exercitar o olho amblíope e, nos casos de estra-
bismo, o sentido de fusão dos olhos.

Ambú – Airway Maintenance Breathing Unit é uma bolsa 
dotada de válvula unidirecional permitindo criar um flu-
xo contínuo através de sua compressão.

Ambulância
(1) Qualquer veículo público ou privado que se destine 
ao transporte de enfermos.

(2) de Grande Porte Tipo B – (a) Ambulância de Suporte 
Básico: veículo destinado ao transporte inter-hospitalar 
de paciente com risco de vida desconhecido, não classifi-
cado com potencial de necessitar de intervenção médica 
no local e/ou durante transporte até o serviço de destino. 
(b) Veículo destinado ao transporte pré-hospitalar de pa-
cientes com risco de vida desconhecido e inter hospitalar 
de pacientes, contendo equipamentos mínimos para a 
manutenção da vida.

(3) de Grande Porte Tipo C – Ambulância de Resgate: 
veículo de atendimento de urgências pré-hospitalares de 
pacientes vítimas de acidentes ou pacientes em locais de 
difícil acesso, com equipamentos de salvamento (terres-
tre, aquático e em alturas).

(4) de Grande Porte Tipo D – Ambulância de Suporte 
Avançado: veículo destinado ao atendimento e  transpor-

A
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te de pacientes de alto risco em emergências pré-hospita-
lares e/ou de transporte inter-hospitalar que necessitam 
de cuidados médicos intensivos. Deve contar com os 
equipamentos médicos necessários para esta função.

(5) de Resgate – É o veículo ao atendimento de emergên-
cia pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desco-
nhecido, com os equipamentos necessários à manuten-
ção da vida e equipamentos de salvamento, devendo ser 
tripulada por três pessoas com treinamento de técnico 
em emergências médicas, e habilitação em salvamento, 
credenciados pelo sistema estadual de atendimento às 
emergências.

(6) de Simples Remoção Tipo A – Veículo destinado ao 
transporte de enfermos que não apresentam risco de vida 
e são utilizados para remoção simples e de caráter eletivo. 

(7) de Suporte Avançado – É o veículo destinado ao 
transporte de pacientes graves, que compõem tanto o 
sistema de atendimento de emergência pré-hospitalar, 
quanto, o transporte  inter-hospitalar. Deve contar com 
os equipamentos médicos para esta função. Tal veículo 
deve ser tripulado por no mínimo 3 pessoas, sendo um  
motorista treinado com curso de técnico em emergências 
médicas, e a presença obrigatória de um médico.

(8) de Suporte Básico – É veiculo destinado ao transpor-
te pré-hospitalar de pacientes de risco de vida desconhe-
cido, com os equipamentos mínimos para a manutenção 
da vida exceto os materiais de salvamento, devendo ser 
tripulada por no mínimo 2 pessoas treinadas em curso 
de técnico em emergências médicas nível básico.

(9) de Transporte – É qualquer tipo de veículo que seja 
destinado ao transporte de pacientes que não apresentem 
risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo.

(10) TIPO E – Aeronave de Transporte Médico: aerona-
ve de asa fixa ou rotativa utilizada para transporte inter-
-hospitalar de  pacientes e aeronave de asa rotativa para 
ações de resgate, dotada de equipamentos médicos ho-
mologados pelo Departamento de Aviação Civil – DAC.

Ambulatório
(1) É a unidade do Hospital ou de outro serviço de saúde 
destinada à assistência a pacientes externos para diag-
nóstico e tratamento.

(2) Local onde se presta assistência a clientes, em regime 
de não internação.

Amigdalótomo – Instrumento cirúrgico próprio pa ra 
cortar as amígdalas.

Amnioscópio
(1) Destina-se à salas de parto em Hospitais e clínicas 
especializadas, onde faz-se necessário exames de Am-
nioscopia. O líquido amniótico constitui um importante 
componente do ambiente intrauterino. Entre suas prin-
cipais funções destacam-se: barreira contra infecções, 
impedimento de aderência entre o embrião e o âmnio, 
proteção e movimentação do embrião, controle da tem-
peratura corporal do embrião, entre outras. A visualiza-
ção deste líquido tem a finalidade de diagnosticar matu-
ridade e sofrimento fetal. Assim sendo, o amnioscópio é 
indicado para a visualização deste líquido, através da en-
doscopia cervical, auxiliando o médico durante a obser-
vação da câmara amniótica, permitindo observa-la atra-
vés do canal cervical e das membranas do polo inferior 

do ovo. Consiste em um instrumento de grande utilidade 
para o Obstetra, projetado de forma a proporcionar um 
manuseio fácil e rápido, conciliando uma ótima visuali-
zação com baixo custo de manutenção.

(2) É indicado para a visualização deste líquido, através 
da endoscopia cervical, auxiliando o médico durante a 
observação da câmara amniótica, permitindo observa-
-la através do canal cervical e das membranas do polo 
inferior do ovo. Consiste em um instrumento de grande 
utilidade para o Obstetra, projetado de forma a propor-
cionar um manuseio fácil e rápido, conciliando uma óti-
ma visualização com baixo custo de manutenção.

Amniótomo – Instrumento para cortar as membranas 
que envolvem o feto.

Amostrador de Ar – Dispositivo para obter amostra de 
ar, por exemplo, de um quarto, para análise. O ar será 
recolhido tipicamente em um recipiente e será enviado 
para análise para determinar, por exemplo, contamina-
ção de bactéria.

Ampola
(1) Uma ampola ou âmbula é um pequeno frasco sela-
do o qual é usado para conter uma amostra, usualmente 
um sólido ou líquido. Ampolas são comumente feitas de 
vidro, embora ampolas plásticas existam. Ampolas mo-
dernas são mais comumente usadas para conter produtos 
farmacêuticos e químicos que devem ser protegidos do 
ar e de contaminantes. Eles são hermeticamente selados 
fundindo o topo fino com uma chama aberta, e usual-
mente abertos arrebentando o pescoço. Se devidamente 
feita, esta última operação cria uma abertura limpa sem 
qualquer cacos de vidro extras ou lascas.

(2) de Raios-x – Chamada também de tubo de Coolidge, 
é um dispositivo eletrônico cuja função é a produção de 
um feixe de elétrons acelerados, composta de um invólu-
cro de alto vácuo, em que num extremo existe um cáto-
do que é aquecido por uma corrente elétrica de grande 
magnitude que passa por um filamento, emitindo assim 
o feixe eletrônico que é dirigido por bobinas defletoras 
e acelerado contra um anteparo (Placa ou Ânodo) por 
bobinas aceleradoras semelhante a um tubo de raios ca-
tódicos.

Analisador de
(1) Desfibrilador – É um equipamento utilizado no teste 
e análise de cardioversores e desfibriladores. Este instru-
mento detecta e analisa: (a) Curvas de descarga tipo se-
noidal amortecida, exponencial truncada e bifásica; (b) 
Energia Total, Direta, Reversa e Absoluta; (c) Tensões e 
correntes Diretas e Reversas e, (d) Tempos de sincronis-
mo e de carga.

(2) de Espectro – Eletroencefalógrafo – Dispositivo uti-
lizado para exibir a frequência contida ou a densidade de 
energia espectral do sinal do eletrencefalógrafo (EEG).

(3) de Espectro – Instrumento eletrônico que determina 
os componentes espectrais de um sinal e apresenta o re-
sultado como energia relativa versus frequência. O sinal 
pode ser amostrado, como também processado digital-
mente, por exemplo, pode ser processado analogicamen-
te ou usando análise de espectro por varredura digital, ou 
processado oticamente usando, por exemplo, um prisma 
ou banco de filtro óptico. O dispositivo também pode es-
tar chamado de analisador de onda.
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(4) de Espectro Auditivo – Instrumento eletrônico que 
exibe e/ou calcula os componentes espectrais de um si-
nal auditivo e apresenta o resultado como energia relati-
va versus frequência. O cálculo geralmente é executado 
convertendo o sinal auditivo em uma forma eletrônica, 
com amostras periódicas e digitalizando o sinal de entra-
da eletrônico, o sinal é processado digitalmente utilizan-
do a transformada de Fourier (FFT) para identificar os 
componentes espectrais relativos.

(5) de Gás - Instrumento de teste – Dispositivo que é 
usado avaliar e exibir o conteúdo de uma mistura de gás. 
Normalmente mais que um gás é considerado, mas gases 
individuais também podem ser analisados. Tipicamente 
dará uma leitura em um gás selecionado. O dispositivo 
de teste pode ser usado, por exemplo, para calibrar um 
analisador de gás.

(6) de Hemostasia – Sistema que faz a análise da Hemos-
tasia que é a resposta fisiológica normal do corpo para 
a prevenção e interrupção de sangramento e hemorra-
gias. A Hemostasia resulta no bloqueio de qualquer le-
são vascular. De maneira geral, a Hemostasia garante a 
fluidez do sangue e a integridade dos vasos sanguíneos. 
Anormalidades na Hemostasia po dem resultar em san-
gramento (hemorragia) ou na formação de coágulos no 
sangue (trombose).

(7) de Meridianos – Instrumento que permite verificar 
se os meridianos estão em desequilíbrio.

(8) de Ouvido Médio – Otorrinolaringologia – Avalia a 
integridade do tímpano, da cadeia ossicular e do reflexo 
estapediano. Analisa o ouvido médio.

(9) de Oxigênio – São instrumentos utilizados na medi-
ção da porcentagem de oxigênio presente em cilindros de 
gás, painéis de distribuição, painéis de mergulho e câma-
ras hiperbáricas. As medições podem, ser usadas, tam-
bém para avaliar como os pulmões estão trabalhando, 
especialmente se o paciente está inalando 100% de oxigê-
nio. Como resultado, os analisadores de oxigênio médico 
são úteis para a monitoração da função pulmonar.

(10) de Perfil - Oftalmologia – Projetor que amplia a 
lente de contato para melhor analisar a junção das curvas 
periféricas, assim como demais detalhes ligados à estru-
tura e a qualidade de uma l.c.

(11) de pH – Instrumento utilizado para medição de 
pH. Basicamente é constituído por um eletrodo e um cir-
cuito potenciômetro. O instrumento é calibrado de acor-
do com os valores referenciado em cada solução de cali-
bração. Para que se conclua o ajuste é então calibrado em 
dois ou mais pontos. Normalmente utiliza-se tampões de 
pH 7,000 e 4,005. Uma vez calibrado estará pronto para 
uso. A leitura do aparelho é feita em função da leitura 
da tensão (usualmente em milivolts) que o eletrodo gera 
quando submerso na amostra.

(12) de Potencial Evocado – Otorrinolaringologia – 
Instrumento que permite a avaliação da condução ele-
trofisiológicado estímulo auditivo da base da cóclea até 
o Tronco Cerebral.

(13) de Sêmen – Equipamento destinado a realização do 
espermograma ou análise do sêmen que é o mais impor-
tante exame para averiguar a capacidade reprodutiva dos 
homens, pois avalia de uma só vez a quantidade e, de cer-

ta forma, a qualidade do espermatozoide para fertilizar 
um óvulo.

Analisador de Otoemissões – Otorrinolaringologia 
– Instrumento que permite a avaliação da presença de 
otoemissões que são sons emitidos pelo ouvido, mais pre-
ci samente das células ciliadas localizadas na cóclea no 
ouvido interno.

Análise
(1) Clínica – Ramo da Medicina que emprega métodos 
e instrumentos de precisão para o exame dos tecidos, se-
creções e excreções do corpo humano com fins de dia gnós-
tico e controlo da terapêutica.

(2) de Risco – É o processo de levantamento, avaliação, 
e comunicação dos riscos, considerando o ambiente e os 
processos de trabalho, a fim de implementar ações desti-
nadas à prevenção, controle, redução ou eliminação dos 
mesmos.

(3) Polarimétrica da Camada de Fibras Nervosas -Of-
talmologia – A polarimetria de varredura a Laser (LSP) 
utiliza as propriedades birefringentes da camada das fi-
bras nervosas, a qual modifica a polarização da luz quan-
do é iluminada. Esta alteração é proporcional à espessura 
do tecido birefringente, permitindo assim obter uma me-
dição quantitativa e objetiva da espessura da camada de 
fibras nervosas da retina, na região que envolve o disco 
óptico. O glaucoma é uma importante causa de cegueira 
e consiste na perda progressiva de fibras do nervo óptico. 
A diminuição da espessura da camada de fibras nervosas 
é o sinal mais precoce de glaucoma. Este equipamento, 
cujas sucessivas melhorias têm permitido aumentar a 
sua fiabilidade, constitui atualmente um importante ins-
trumento para a detecção e seguimento do glaucoma. É 
totalmente objetivo, de rápida execução e, está indicado 
nos doentes com hipertensão ocular, suspeitos de ter 
glaucoma ou com a doença já declarada, e em casos com 
antecedentes familiares de glaucoma.

Anatomia Patológica – Especialidade médica que tem 
por atribuição analisar as alterações causadas pelas mais 
variadas doenças nas células e nos tecidos.

Âncora
(1) Dispositivos projetados para ajudar a prender e/ou 
estabilizar parte da anatomia [por exemplo, vários teci-
dos moles (ligamentos)], materiais de ligação cirúrgicos 
(por exemplo, malha, suturas), ou outros dispositivos 
(por exemplo, dentaduras ou instrumentos) no corpo.

(2) de Sutura – A âncora é um produto implantável fabri-
cado em liga de titânio ASTM F 136, possui corpo parcial-
mente roscado e conexão sextavada para cabo insertor, 
rosca assimétrica com diâmetros de 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 
4.5 e 5.0mm. É utilizada para inserção de tecido ao osso. O 
método de fixação utilizado é através da fixação interna, 
onde a âncora é introduzida por completo ao osso com 
auxilio do cabo insertor através de rosqueamento no sen-
tido horário, possibilitando a amarração do tecido junto 
ao osso, promovendo sua estabilização e consolidação.

Andador
(1) Objeto que serve para o auxílio (apoio) de pessoas 
que necessitam andar.

(2) Articulado – Elemento indicado para auxiliar pesso-
as com dificuldades de locomoção.

A
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(3) Triangular – Elemento indicado para auxiliar pesso-
as com dificuldades de locomoção.

Anel
(1) de Ferrara – Oftalmologia – É uma órtese de for-
mato semicircular, de espessuras variáveis, com 5 mm de 
diâmetro, confeccionada em Perspex CQ Acrilic, que é o 
mesmo material utilizado na confecção de lentes intrao-
culares. Ele é perfeitamente tolerado pelo organismo, não 
havendo risco de rejeição. É o mais moderno e seguro 
tratamento para o ceratocone. O implante de anel de Fer-
rara é indicado, principalmente aos portadores de cera-
tocone em evolução de qualquer faixa etária, intolerantes 
a lentes de contato, ou com distorções acentuadas da cór-
nea, como ocorre após o transplante. É também indicado 
para correção de deformidades corneanas como ectasias 
pós Lasik e PRK, astigmatismo irregular pós transplante 
de córnea e degeneração pelúcida.

(2) Flex – Fisioterapia – Elemento para exercícios de Fi-
tness e Pilates para tonificação de músculos dos braços, 
tórax, pernas e costas.

(3) Gástrico – Consiste na colocação de um anel inflável 
de silicone em torno da porção superior do estômago, 
de modo a criar uma pequena bolsa gástrica, onde vai 
ocorrer a sensação de saciedade. O tamanho desta bolsa 
poderá ser regulado no pós-operatório por uma válvula 
que é colocada sob a pele. É a cirurgia de obesidade mais 
realizada na Austrália. Tem ação totalmente restritiva. 
Uma pe quena quantidade de alimento já será suficiente 
pa ra desencadear o reflexo da saciedade.

(4) para Identificação – Odontologia – Têm como in-
dicação diferenciar os instrumentos durante os procedi-
mentos clínicos, organizando os instrumentos pela cor 
durante o procedimento.

Anestesia
(1) Ambulatorial – Todos os procedimentos anestésicos 
realizados em ambulatório ou hospital, que permitam 
pronta ou rápida recuperação do paciente, sem necessida-
de de pernoite, exceto em casos excepcionais. Os tipos de 
anestesia que permitem rápida recuperação do paciente 
são: anestesia loco-regional com ou sem sedação e anes-
tesia geral com drogas anestésicas de eliminação rápida.

(2) Odontológica – Resolução SS-15 – São todos os 
procedimentos relativos à aplicação de anestesia local ou 
troncular executados por profissional Cirurgião Dentista.

Aneurismoplastia – Restauração plástica da artéria em 
caso de aneurisma da mesma.

Angiocardiografia – Radiografia do coração e dos gran-
des vasos após injeção de um meio de contraste.

Angiofluoresceinografia – Visualização do sistema vas-
cular após injeção intravenosa de uma solução de flu-
oresceína. As imagens podem ser fotografadas ou tele-
visionadas em uma tela. É utilizada especialmente para 
estudar a vascularização retinal e uveral.

Angiografia
(1) É um exame contrastado que proporciona a visuali-
zação dos vasos sanguíneos arteriais. Ou seja, angiografia 
no seu verdadeiros sentido é a representação dos vasos 
sanguíneos por intermédio de uma injeção de um meio 
de contraste em uma artéria, com a observação do pleno 
enchimento e trajeto do  aso. Tem o objetivo de forne-

cer um mapa vascular, que facilitará a localização dessas 
anormalidades desses vasos e com isso o diagnóstico de 
determinadas patologias.

(2) Estudo radiológico dos vasos (artérias, veias, lin-
fáticos) pela injeção de meio de contraste.

(3) Cerebral – Radiografia do sistema vascular do cére-
bro, após injeção de um meio de contraste.

(4) Cintilográfica – Medida de visualização de um ór-
gão por radiação, após um radionucleído ter sido injeta-
do no suprimento de sangue. É utilizada no diagnóstico 
de doenças do coração, fígado, pulmão e outros órgãos, 
e para medir a função desses órgãos, exceto para reno-
grafia, para o qual a renografia por radioisótopos é mais 
adequada.

(5) Coronária – Radiografia do sistema vascular do mús-
culo cardíaco, após injeção de um meio de contraste.

(6) Digital – Método de delinear vasos sanguíneos por 
subtrair a imagem de um tecido acrescida de um contraste 
intravascular que atenua os fótons de raios-x. A imagem 
é determinada de uma imagem digitalizada feita poucos 
minutos antes da injeção de contraste. O angiograma re-
sultante é uma imagem de alto contraste do vaso.

(7) Digital – Oftalmologia – (a) com Fluoresceína (An-
gio fluoresceinografia) - Este exame serve para estudar 
detalhes da retina e de sua circulação. Ele é indicado 
para doenças da retina como retinopatia diabética, de-
generação macular, entre outras. Utiliza-se para isto um 
contraste que, na verdade, é um corante, chamado fluo-
resceína sódica. Ele é injetado na veia do braço e, após 
alguns segundos, já podemos observar a circulação do 
corante no interior do olho. Em seguida são capturadas 
várias fotos, que aparecem imediatamente no monitor do 
computador, para serem analisadas posteriormente. As 
fotos mais importantes são impressas para que o paciente 
possa mostrar ao médico. É um exame que consiste na 
administração endovenosa (geralmente através da pun-
ção de uma veia do braço ou do dorso da mão) de um 
produto de contraste – a Fluoresceína, (uma molécula 
não tóxica e altamente fluorescente que pode ser usada 
com segurança na grande maioria das pessoas). Permite 
estudar as características do fluxo sanguíneo nos vasos da 
retina e coroideia, registar detalhes do epitélio pigmen-
tar e da circulação retiniana e avaliar da sua integridade 
funcional (já que os vasos retinianos normais são im-
permeáveis à Fluoresceína). A Angiografia fluoresceína 
é usada como meio auxiliar de diagnóstico importante 
nas situações de Doenças Vasculares da Retina (Retino-
patia Diabética, Hipertensão Arterial, Oclusões Arteriais 
e Tromboses, Venosas, etc.), nas situações  Inflamatórias 
ou degenerativas da Retina e da Coroideia (Degeneres-
cência Macular Ligada à Idade e Distrofias Retinianas), 
no estudo de Tumores Oculares e no estudo do Nervo 
Óptico, etc. (b) com Indocianina Verde - A angiografia 
com indocianina verde estuda os vasos da coroide (ca-
mada que fica atrás da retina) através da luz infraverme-
lha. Este exame serve para complementar a angiografia 
com fluoresceína. Ele é indicado para analisar patologias 
que não ficaram evidentes com a fluoresceína como, por 
exemplo, na neovascularizações da coroide e degenera-
ção macular. Utiliza-se um contraste através de uma in-
jeção na veia do braço. Várias fotos são capturadas, anali-
sadas e selecionadas para a impressão.
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(7) por Ressonância Magnética – Método não invasivo 
de imagem e determinação da anatomia vascular interna 
sem injeção de um meio de contraste ou exposição à ra-
diação. A técnica é utilizada especialmente em angiogra-
fia cerebral, assim como em estudo de outras estruturas 
vasculares.

Angiográfico – Equipamento destinado a realização do 
angiograma (ou Angiografia) que é o método de reali-
zação de um exame radiográfico dos vasos sanguíneos, 
por meio da injeção de contraste radiopaco (tintura) no 
ambiente intravascular.

Angioplastia
(1) com Balão – Uso de um cateter de balão para dilatação 
de uma artéria ocluída. É utilizado no tratamento de doen-
ças arteriais oclusivas, incluindo estenoses da artéria renal 
e oclusões arteriais na perna.

(2) Coronária com balão – Dilatação de uma artéria 
coronal obstruída (ou artérias) por meio de balão para 
restaurar o suprimento sanguíneo miocárdico.

Anisocoria - Oftalmologia -É uma condição caracteri-
zada pelo tamanho (diâmetro) desigual das pupilas.

Anodo – Equipamento de Raios-x – É o polo positivo do 
tubo, serve de suporte para o alvo e atua como elemen-
to condutor de calor. O anodo deve ser de um material 
(tungstênio) de boa condutividade térmica, alto ponto de 
fusão e alto número atômico, de forma a otimizar a rela-
ção de perda de energia dos elétrons por radiação (raios-
-x) e a perda de energia por aquecimento. Existem dois 
tipos de anodo: anodo fixo e anodo giratório. Os tubos 
de anodo fixo são usualmente utilizados em máquinas de 
baixa corrente, tais como: raios-x dentário, raios-x portá-
til, máquinas de radioterapia, raios-x industrial, etc. Os 
tubos de anodo giratório são usados em máquinas de alta 
corrente, normalmente utilizadas em radiodiagnóstico. 
Ele permite altas correntes pois a área de impacto dos 
elétrons fica aumentada. Como exemplo, tomemos um 
alvo fixo, cuja área de impacto é de 1mm x 4 mm, isto é, 4 
mm2. Se este alvo girar com um raio de giro igual 30mm, 
a área de impacto seria aproximadamente: 754mm2; nes-
tas condições, o tubo giratório teria cerca de 200 vezes 
mais área do que o tubo fixo.

Anomaloscópio - Oftalmologia – Consiste em um apa-
relho inventado pelo oftalmologista alemão Willibald 
Nagel (1870–1911) utilizado para diagnóstico de proble-
mas de percepção cromática, principalmente o daltonis-
mo. O exame consiste em dividir o campo de visão do 
paciente em duas partes.

Anteparo para Microscópio de Imunofluorescência – 
Equipamentos de Segurança - Biossegurança – É um 
dispositivo para proteção contra a radiação da luz ultra-
violeta, que pode causar danos aos olhos. Este dispositivo 
é usado acoplado ao microscópio.

Antibiótico - Epidemiologia e Imunologia – Concei-
tos – Substância produzida por seres vivos ou através de 
síntese, mantendo semelhanças estruturais às primeiras, 
capazes de destruir ou impedir a multiplicação de micro-
-organismo.

Antissepsia
(1) Antissépticos são substâncias providas de ação letal 
ou inibitória da reprodução microbiana, de baixa causti-

cidade e hipoalergênicas, destinados a aplicações em pele 
e mucosa. Os micro-organismos encontrados na pele e 
nas mucosas são classificados em flora residente ou tran-
sitória. A flora residente é composta por microrganismos 
que vivem e se multiplicam nas camadas mais profundas 
da pele, glândulas sebáceas, folículos pilosos, feridas ou 
trajetos fistulosos. A flora transitória compreende os mi-
crorganismos adquiridos por contato direto com o meio 
ambiente, contaminam a pele temporariamente e não são 
considerados colonizantes. Estes microrganismos podem 
ser facilmente removidos com o uso de água e sabão. No 
entanto, adquirem particular importância em ambientes 
hospitalares devido à facilidade de transmissão de um in-
divíduo à outro. Os antissépticos devem atender aos se-
guintes requisitos: amplo espectro de ação antimicrobia-
na; ação rápida; efeito residual cumulativo; não absorção 
sistêmica; não causar hipersensibilidade e outros efeitos 
indesejáveis, como ressecamento, irritação e fissuras; 
odor agradável ou ausente; boa aceitação pelo usuário; 
baixo custo e veiculação funcional em dispensadores ou 
embalagens de pronto uso.

(2) Epidemiologia e Imunologia – Conceitos – Con-
junto de meios empregados para impedir a proliferação 
microbiana.

(3) das Mãos – Remoção mecânica da sujidade e de 
micro-organismos com eliminação química adicional.

Anuscópio – Instrumento utilizado para realização da 
anuscopia é um exame no qual se utiliza um pequeno es-
péculo rígido inserido poucos centímetros no interior do 
ânus, de modo a avaliar problemas do canal anal.

ANVISA – Sigla da Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária.

Aortografia
(1) Exame radiológico da aorta mediante a injeção de um 
meio de contraste rádio opaco na mesma, depois da qual 
se obtém uma série de imagens. A aortografia utiliza-se 
para visualizar a extensão e a localização de certas afe-
ções como obstrução ateroma ou o aneurisma. É uma 
prova essencial para decidir um tratamento cirúrgico.

(2) Visualização radiográfica da aorta e suas ramificações 
pela injeção de um meio de contraste, utilizando punção 
percutânea ou procedimento de cateterização.

Aparelho
(1) a Jato – Odontologia – Trata-se de um aparelho que 
faz uso de jatos de água, ar e partículas de bicarbonato de 
sódio que são lançados na superfície do dente em grande 
velocidade. O bicarbonato de sódio utilizado é específico 
para uso odontológico, sendo extrafino e muito diferente 
do vendido em supermercados e com isso, não causa ou 
causa muito pouco desgaste de estruturas dentárias.

(2) Auditivo (a) – É um dispositivo eletrônico que au-
menta e altera os sons de forma a permitir uma melhor 
comunicação. O som é captado pelo microfone, que con-
verte as ondas sonoras em sinais elétricos e um ampli-
ficador aumenta a intensidade dos sinais, transmitindo 
o som para o canal auditivo. (b) Um aparelho auditivo 
tem como finalidade ajudar as pessoas com uma perda 
auditiva a perceber os sons. Atualmente, graças ao desen-
volvimento da tecnologia digital e a um design bastante 
avançado, é possível encontrar aparelhos auditivos tão 
pequenos que podem ser colocados no fundo do canal 
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auditivo – sem prejuízo da reprodução sonora, a qual é 
tão clara e cristalina, como a dos melhores reprodutores 
sonoros modernos. Os aparelhos auditivos melhoram a 
compreensão da fala em várias situações e dão suporte às 
muitas funções do sistema auditivo humano como loca-
lização sonora, compreensão, etc.

(3) BIPAP – O BiPAP (Bilevel Positive PressureAirway) 
é um dos tipos de respiradores mecânicos usados no 
suporte ventilatório por pressão e que são tipicamente 
empregados para a ventilação não invasiva. Semelhante 
a um compressor, ele tem a capacidade de gerar um flu-
xo de ar para o paciente fazendo com que a pressão nas 
vias aéreas do indivíduo fique sempre positiva. O apa-
relho trabalha com dois níveis de pressão (uma pressão 
inspiratória maior e outra pressão expiratória menor), 
que se alternam nas vias aéreas durante o ciclo respira-
tório. Normalmente ele é administrado através de uma 
Máscara Nasal ou Facial. Essas duas pressões positivas 
associadas dão ao paciente um conforto maior ao respi-
rar, simulando uma respiração espontânea com acom-
panhamento da respiração voluntária do paciente. Os 
problemas respiratórios são frequentes em portadores 
de patologias neuromusculares e geralmente atingem os 
pacientes em estágios mais avançados da doença. Quan-
do os músculos do abdômen e do tórax estão compro-
metidos eles deixam de cumprir um importante papel 
de auxílio na inspiração e na expiração. Nesses pacientes 
o uso do BiPAP tem como principal objetivo fornecer 
adequada troca gasosa e reduzir o trabalho da respiração 
evitando que eles evoluam para um quadro de falência 
respiratória. A progressão das complicações respirató-
rias para insuficiência respiratória crônica nos doentes 
neuromusculares surge em geral como consequência 
direta de dois principais fatores: fraqueza e fadiga dos 
músculos respiratórios (inspiratórios, expiratórios e de 
vias aéreas superiores) e incapacidade de se manter as 
vias aéreas livres de secreções. A configuração do respi-
rador e sua parametrização dependem de vários fatores 
e tem de ser ajustada ao paciente. Existem ainda várias 
diferenças entre aparelhos e particularidades que têm 
que ser consideradas e por isso deve ser feita exclusiva-
mente por profissionais capacitados.

(4) de Anestesia – É conceituado como um equipamento 
destinado à administração de gases anestésicos ao pa-
ciente, sendo constituído basicamente de três componen-
tes, a saber: a seção de fluxo continuo, sistema respirató-
rio e respirador. Um aparelho de anestesia é composto de 
fluxômetros, vaporizadores, cal sodada, fole, monitores 
da ventilação. Podem também ter incorporados diversos 
monitores. Os modernos aparelhos de anestesia são mi-
cro processados o que trouxe maior precisão em todas as 
variáveis como a frequência respiratória, relação inspira-
tória/expiratória, volume corrente. O aparelho de anes-
tesia está conectado a uma rede de gases (oxigênio, ar 
medicinal  e óxido nitroso) que são armazenados em um 
reservatório central (os grandes cilindros que em geral 
estão fora do hospital) ou de cilindros menores. Os gases 
na rede interna e nos cilindros menores estão sob elevada 
pressão (por exemplo, o oxigênio chega com 4 atmosfe-
ras de pressão). Esta pressão precisa ser reduzida antes 
de entrar nos circuitos do aparelho de anestesia para não 
danificá-los. Isto é feito por válvulas que reduzem as ele-
vadas pressões para valores adequados aos circuitos do 
aparelho.

(5) de Ar quente - Oftalmologia – Espécie de ventilate 
destinado a aquecer armações, antes de inserir a lente ou 
para pequenos ajustes.

(6) de Bonnet – Aparelho para exercícios de fortaleci-
mento da musculatura flexo- extensora de joelho, com ou 
sem resistência mecânica.

(7) de Centragem – Oftalmologia – Utilizado para cen-
trar, alinhar eixos de películas de bifocais, progressivos 
etc. na operação que precede o biselamento automático.

(8) de Corrente Interferencial – Fisioterapia – A cor-
rente interferencial é basicamente, uma corrente de 
média frequência, de aproximadamente 4000 Hz. Seu 
princípio terapêutico consiste na produção de duas cor-
rentes de média frequência com frequências levemente 
diferentes que interfiram uma com a outra, sendo assim 
uma nova corrente formada, com amplitude resultante 
da soma de duas amplitudes de correntes individuais. 
Estudos indicam que ela pode aliviar a dor mediante a 
produção de um bloqueio periférico da atividade nas fi-
bras nervosas portadoras de impulsos nocivos. A estimu-
lação das fibras nervosas aferentes grossas tem um efeito 
inibidor ou bloqueante sobre a atividade das finas, como 
consequência a percepção da dor dimi nui ou desaparece. 
As principais indicações são: ci ca trizações pós-cirúrgicas; 
fibroedema geloide; pós-peeling; queimaduras; rupturas 
miotendinosas; ten  dinites, tenossinovites; síndromes do-
lorosas. Seu uso está contraindicado nos seguintes casos: 
alergia ou irritação a corrente elétrica; diretamente sobre 
útero gravídico, eixo cardíaco, marca-passo, neoplasias, 
portadores de implantes metálicos, dermatites e derma-
toses cutâneas.

(9) de Estanhar e Soldar - Oftalmologia – Utilizado 
para soldar armações, assim como estanhá-las.

(10) de Karl-Fischer – Aparelho semiautomático que 
permite analisar a umidade de todos produtos quí micos, 
devendo ter a mesma precisão dos aparelhos automáticos.

(11) de Luz Infravermelho – Fisioterapia – É uma das 
alternativas que o Fisioterapeuta tem para trabalhar o ca-
lor mais profundo, com aquecimento da região a ser tra-
tada. Funciona como ondas eletromagnéticas com com-
primento de onda de 760nm até 15.000nm. São conside-
radas terapêuticas aquelas próximas de 1000nm. Efeitos 
Terapêuticos: eritema, relaxamento muscular, aumento 
do aporte nutricional, sudorese e diminuição do estado 
Álgico. Indicações: alívio da dor, redução do espasmo 
muscular, aceleração da cicatrização e reparo, promover 
a flexibilidade dos tecidos e aumentar a vascularização 
da pele. Contraindicações: sensibilidade térmica cutânea 
comprometida, regiões com circulação periférica local 
comprometida, tecido cicatricial ou tecido desvitalizado 
por radioterapia profunda ou outras radiações ionizan-
tes, tumores de pele e pacientes com redução no nível de 
consciência. Cuidados: exposição prolongada e extensiva 
causa dano da retina e cristalino, remover substâncias 
oleosas para serem tratadas na pele e evitar irritações e 
desidratação local.

(12) de Mamografia – A mamografia é um tipo de radio-
grafia especial, realizada em aparelhos específicos para 
avaliação das mamas. Homens e mulheres podem desen-
volver câncer de mama. A mamografia de rotina é a me-
lhor oportunidade de detectar precocemente qualquer 
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alteração nas mamas antes até que o paciente ou médico 
possam notá-las ou apalpá-las. De acordo com o FDA, 
órgão americano de vigilância sanitária, a mamografia 
pode detectar um câncer de mama até dois anos antes 
de ele ser palpável. A mamografia é, ainda, o mais efi-
caz método de diagnóstico para a detecção de câncer de 
mama, quanto mais precoce a remoção do tumor na fase 
inicial, a estratégia é mais eficiente na redução da taxa de 
mortalidade das pacientes e melhor qualidade de vida.

(13) de Movimento Passivo Continuo – Fisioterapia 
– Utilizado em procedimento pós operatório de joelho 
que permite a estimulação de quadríceps, quadril e mo-
vimento de dorsiflexão do pé.

(14) de Nebulização – É um aparelho com capacidade 
de fragmentar medicamentos líquidos em gotículas, for-
mando uma névoa fina que pode ser inspirada e aprovei-
tada nos pulmões. Os aparelhos usados para nebulização 
podem ser de dois tipos: os compressores a jato e os mo-
delos ultrassônicos.

(15) de Raios-x (a) Equipamento utilizado na produção 
de imagens obtidas pela interação da radiação com os te-
cidos celulares. (b) Fixo - Os equipamentos fixos, pela 
própria classificação, são aqueles que não podem ser re-
tirados do local onde foram instalados. Necessitam, pois, 
de uma sala exclusiva para sua utilização, com suprimen-
to adequado de energia, espaço para movimentação do 
paciente, técnico e equipe de enfermagem, local reserva-
do para o operador controlar o equipamento à distân-
cia, armários para a guarda de acessórios, mesa onde se 
realizam os exames, entre outros requisitos. Para clínicas 
e hospitais, é o equipamento mais utilizado, quando re-
almente há uma grande demanda de-exames diários. O 
equipamento fixo possui várias formas e tamanhos, po-
dendo ser fixo ao chão por um pedestal ou ser preso ao 
teto, com uma coluna retrátil. Existem muitos fabricantes 
em nível mundial e cada um procura diferenciar seu apa-
relho com alguma peculiaridade. Por isso é difícil iden-
tificar muitos pontos em comum nos diversos aparelhos 
radiográficos existentes, embora, todos eles permitam 
a realização de todas as técnicas radiográficas conheci-
das. (c) Móvel – O equipamento radiográfico móvel é 
aquele que se constitui apenas do essencial para a rea-
lização de um exame radiográfico. Assim, é dispensada 
a mesa de exames e os controles do equipamento estão 
fisicamente juntos com a unidade geradora de radiação. 
A unidade pode ser então transportada facilmente atra-
vés de um sistema de rodas já embutida na estrutura, já 
que possui tamanho razoável. Para a realização do exa-
me, utiliza-se geralmente a própria maca ou cama onde 
se encontra o paciente, ou até mesmo a cadeira em que 
ele estiver sentado. A energia necessária para operação 
do equipamento é retirada da rede 127V ou 220V da 
própria sala onde será realizado o exame, mediante uma 
tomada comum na parede. A capacidade de realização 
de exames é praticamente a mesma de um equipamento 
fixo. Embora tenha um custo bem menor que o equipa-
mento fixo, o equipamento móvel não deve ser utilizado 
como um substituto deste. Até por que o equipamento 
móvel não tem capacidade para ser utilizado constante-
mente, realizando um exame após o outro. Além disso, a 
utilização do equipamento móvel pressupõe que a área 
onde ele será utilizado, uma UTI, por exemplo, deverá 
ser protegida com biombos de chumbo para que os de-

mais pacientes não sejam irradiados. (d) Odontológicos 
– Radiologia - Existem diversos aparelhos produtores 
de Radiação X para o uso na Odontologia. São similares 
aos médicos, mas com propriedades diferentes, como a 
impossibilidade de mudança da  quilovoltagem, cabendo 
ao fabricante fixar um valor para cada modelo. Em geral, 
o aparelho mais comum presente na maioria das clíni-
cas odontológicas é o de radiografia periapical fixos ou 
móveis, podendo realizar diversos exames, mas restrito 
a exames intra-orais, tais como radiografias periapicais, 
interproximais e oclusais. Exames extra orais devem 
ser realizados utilizando o equipamento de Radiografia 
Panorâmica. Este, presente apenas em Centros especia-
lizados em radiologia Odontológica devido ao seu gran-
de tamanho e alto custo, realiza o exame de radiografia 
panorâmica. O mesmo aparelho quando equipado, pode 
realizar também radiografias de perfil, anteroposterior, 
e póstero-anterior. (e) Panorâmico - A radiografia pa-
norâmica (também chamada de pan tomografia) é uma 
técnica que produz uma única imagem tomográfica das 
estruturas faciais que inclui ambos os arcos dentários, 
maxilar e mandibular, e suas estruturas de suporte. Essa 
é uma variante curvilínea da tomografia convencional e 
também se baseia no princípio de movimento recíproco 
da fonte de raios-x e de um receptor da imagem ao redor 
de um plano ou ponto central, denominado plano de cor-
te, no qual se localiza o objeto de interesse. Objetos em 
frente ou atrás desse plano de corte não são visibilizados 
de forma clara em virtude do seu movimento em relação 
ao centro de rotação do receptor e da fonte de raios-x. 
(f) Portátil - A diferença entre o equipamento móvel e 
o portátil está em duas características básicas: peso e ca-
pacidade de radiação, ou flexibilidade para realização de 
exames. No caso dos equipamentos portáteis, seu peso 
e tamanho são con cebidos para que possa ser carregado 
por uma única pessoa, através de alças ou armazenado 
em uma valise. Assim, pode facilmente ser transportado 
nas ambulâncias ou mesmo no porta-malas de carros. Na 
realização de exames, o equipamento portátil tem capa-
cidade para radiografar, normalmente, apenas as extre-
midades do corpo humano. Em contraposição, o equi-
pamento móvel é muito utilizado para exames de tórax 
em unidades de tratamento intensivo, já que os pacientes 
não podem ser removidos até a sala de radiografia.

(16) de Ultrassom (a) A ultrassonografia ou ecografia é 
um método diagnóstico muito recorrente na medicina 
moderna que utiliza o eco gerado através de ondas ultras-
sônicas de alta frequência para visualizar, em tempo real, 
as estruturas internas do organismo. (b) para Oftalmo-
logia - Oftalmologia - A ecografia ou ultrassonografia 
ocular (ecografia) é um exame especial de ultrassom para 
avaliar os olhos e as estruturas ao redor dos olhos. Para 
este exame utiliza-se aparelho especial para permitir a ob-
tenção de imagem de estruturas do globo ocular. O exame 
de ultrassom ocular permite avaliar a presença de altera-
ções de retina como o descolamento de retina, ou outras 
alterações da parte interna do globo ocular. Também com 
este exame e possível medir as estruturas e ser muito útil 
no diagnóstico e tratamento de tumores oculares.

(17) Elástico para Rotação dos Membros Inferiores – 
Fisioterapia – Elemento indicada para correção da rota-
ção interna ou externa dos membros inferiores através da 
reeducação da postura. Uso diurno ou noturno eventual-
mente, com calçado comum.

A
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(18) Medidor de Pressão de Balonete – Medidor de 
pressão do balonete (cuff) do tubo endotraqueal fornece 
a pressão do balonete interno do tubo endotraqueal, pre-
venindo a isquemia de traqueia, composto de manômetro 
com cabo (empunhadura) para leitura de pressão de 0 a 
120cm/H2O. O manômetro é ligado ao tubo endotraqueal 
em uso pelo paciente, através de tubo plástico de diâme-
tro e engates próprios, permitindo dessa forma a aferição 
exata da pressão interna do balonete, posicionando na tra-
queia do paciente, evitando pressão exagerada na traqueia.

(19) para Abreugrafia – Abreugrafia é o nome dado no 
Brasil a um método rápido e barato de tirar pequenas 
chapas radiográficas dos pulmões, para facilitar o diag-
nóstico da tuberculose, doença mortal. O teste, que regis-
tra a imagem do tórax numa tela de raios-x, espalhou-se 
pelo mundo.

(20) para Densitometria Óssea – A Densitometria Ós-
sea é uma das mais avançadas tecnologias para avaliação 
e monitoramento de alterações na densidade mineral ós-
sea (massa óssea). Por permitir a máxima precisão nos 
resultados e principalmente nos exames comparativos, é 
o método por excelência para diagnosticar precocemente 
doenças que interferem no metabolismo ósseo. Equipa-
mento destinado a avaliação e monitoramento de altera-
ções na densidade mineral óssea (massa óssea). Por per-
mitir a máxima precisão nos resultados e principalmente 
nos exames comparativos, é o método por excelência 
para diagnosticar precocemente doenças que interferem 
no metabolismo ósseo.

(21) para Determinação (a) da Desintegração – Equi-
pamento que determina se um comprimido ou cápsula 
se desintegra dentro do limite de tempo especificado. (b) 
de Dureza - Instrumento de teste de dureza é utilizado 
para a determinação da dureza Brinell de vários mate-
riais de acordo com os padrões ASTM. (c) de Friabilida-
de – Equipamento que permite avaliar a resistência dos 
comprimidos a agentes externos como o atrito. O objeti-
vo é garantir que eles se mantenham íntegros durante os 
processos industriais, como acondicionamento, revesti-
mento, envelopamento, emblistagem e transporte.

(22) para Diatermia – Equipamento que utiliza o princí-
pio da Diatermia que é o fenômeno pelo qual ondas ele-
tromagnéticas aquecem um material dielétrico por rota-
ção de dipolos. O termo diatermia deriva do grego dia e 
therma, significando literalmente “aquecimento através”.

(23) para Disfluência Verbal – Visualmente ele é seme-
lhante a um aparelho auditivo, pois é utilizado na orelha, 
mas não é destinado a pessoas com perda de audição e, 
sim, a pessoas com gagueira. Muitas pessoas que gague-
jam referem que são fluentes quando falam ou leem si-
multaneamente com outras pessoas. O equipamento pro-
cura simular exatamente esta situação. Com o aparelho, 
a pessoa vai ouvir sua própria voz com outro tom (mais 
agudo ou mais grave) e com um leve atraso. Isso faz com 
que o cérebro pense que a pessoa está falando em unísso-
no com outra. O cérebro tem duas maneiras de controlar 
a fala: com um circuito de fala automática e com outro 
circuito de fala não-automática. A gagueira é um proble-
ma com o circuito de fala automática, quando a expres-
são verbal ocorre de forma espontânea. A fluência da fala 
ou da leitura simultânea deriva da ativação do circuito de 
fala não automática do cérebro.

(24) Para Eletrochoque – Equipamento utilizado para 
a eletroconvulsoterapia (ECT), terapia eletroconvulsiva, 
electroconvulsivoterapia, eletroconvulsivoterapia, tam-
bém conhecida por eletrochoques, é um tratamento psi-
quiátrico no qual são provocadas alterações na atividade 
elétrica do cérebro induzidas por meio de passagem de 
corrente elétrica, sob condição de anestesia geral. Desen-
volvida por volta de 1930, hoje em dia é um método uti-
lizado mais frequentemente no tratamento da depressão 
grave, sendo também usada para tratar a esquizofrenia, a 
mania, a catatonia, a epilepsia e a doença bipolar.

(25) para Eletroforese – Aparelho destinado à realização 
da eletroforese é uma técnica analítica utilizada na análi-
se de macromoléculas como proteínas e ácidos nucléicos.

(26) para Ergonometria – Aparelho destinado a atender 
as exigências da Ergonometria que é a ciência que com-
bina as características físicas do corpo humano, a fisiolo-
gia e fatores psicológicos, a fim de incrementar a relação 
existente entre o meio ambiente e seus usuários.

(27) para Exercício Respiratório – Fisioterapia Respi-
ratória – Funciona com o ar expirado pelo paciente. Suas 
principais características: produz vibrações e as transmite 
para a árvore brônquica do paciente, mobilizando as se-
creções e facilitando a expectoração. Indicado para com-
bater: acumulo de secreções brônquicas, bronquite aguda 
e crônica (asmáticas, tabagias), pneumonias e atelectasias 
pulmonares, enfisema pulmonar e bronquiectasias.

(28) para Fisioterapia por Ondas Curtas – Aparelho 
produz calor profundo utilizado em tratamentos pós-
-fratura, contusões, mialgias, lombalgias, etc. auxiliando 
o aumento de fluxo sanguíneo, alívio das dores e espas-
mos musculares, diminuição da rigidez articular, resolu-
ção da inflamação.

(29) para Fototerapia – Fisioterapia – Equipamento 
destinado a realização da fototerapia, que consiste em 
uma série de tratamentos à base de processos fotoquí-
micos que não queimam ou provocam danos à superfície 
da pele. Na fototerapia, o paciente é tratado através de 
determinados comprimentos de onda, gerados por equi-
pamentos como lasers, diodos emissores de luz (LED) e 
lâmpadas fluorescentes, os quais estimulam ou mesmo 
inibem certas atividades das células, favorecendo o reju-
venescimento e recuperação tecidual.

(30) para Hemodiálise – Equipamento utilizado no pro-
cesso de hemodiálise, no qual o excesso de fluidos e toxi-
nas é filtrado mecanicamente do sangue quando os rins 
não conseguem fazer isso adequadamente.

(31) para Hidromassagem por Imersão – Equipamento 
dotado de jatos de água utilizado para fins de massagem.

(32) para Iontoforese - Iontoforese, também chamada 
transferência iônica, é a introdução de substâncias no 
corpo com objetivos terapêuticos por meio de uma cor-
rente direta. Cada substância é separada em seus com-
ponentes iônicos por ação da corrente e depositada sub-
cutaneamente, de acordo com a polaridade imposta pelo 
eletrodo. Qualquer gerador de corrente contínua capaz 
de distribuir essa corrente com controle fino na variação 
de 0 a 5 mA pode ser usada para administrar iontoforese. 
Aparelhos de iontoforese consagrados são unidades tipi-
camente pequenas, operada por baterias que fornecem 
um ou dois canais para aplicação de corrente. Os fabri-
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cantes desses aparelhos incluíram características de con-
trole adicionais para ajudar a fornecer tratamentos de 
iontoforese. Por exemplo, muitos aparelhos fornecem 
uma rampa ascendente de corrente automática no iní-
cio do tratamento. Alguns aparelhos também permitem 
que o terapeuta estipule anteriormente os parâmetros 
da amplitude de corrente e a dosagem desejada total e 
a duração é então ajustada automaticamente dentro do 
aparelho.

(33) para Moxabustão – A moxabustão é uma técnica 
milenar chinesa que visa prevenir e tratar doenças pelo 
aquecimento de pontos de acupuntura através da queima 
de ervas medicinais. A erva mais  utilizada é a Artemisia-
vulgaris. Também podem ser utilizados outros materiais 
como o carvão, que apresenta odor mais suave.

(34) para Peeling – Aparelho destinado à micro dermo 
abrasão indicadas para fotorejuvenescimento, redução 
das linhas de expressão (rugas finas e médias)  e trata-
mento de hiperqueratoses.

(35) para Tração – Ortopedia (a) Cervical – Produto 
ortopédico indicado em casos de artroses, contraturas 
musculares e outras afecções da região cérvico-dorsal. (b) 
Ortopédica - É um produto ortopédico indicado em ca-
sos de artroses, contraturas musculares e outras afecções 
da região cérvico-dorsal.

Aplicador de
(1) Cimento de Hidróxido de Cálcio – Odontologia – 
O aplicador é usado para colocar Hidróxido de Cálcio na 
cavidade do dente, de maneira fácil e eficiente.

(2) Clips para Tecido e Dispositivos Associados – Ins-
trumentos cirúrgicos destinados à fixação manual de 
clips nos tecidos do corpo; e dispositivos associados.

(3) Guta-Percha - Odontologia – É utilizado para a in-
trodução da guta-percha em bastão plastificada na câ-
mara pulpar durante a realização do curativo de demora. 
Para tanto, é aquecido em chama de lamparina a álcool. 
O uso da guta-percha sobre a bolinha de algodão e sob o 
material selador provisório é conveniente, pois possibili-
ta a remoção do material selador provisório com broca 
esférica em baixa rotação antes do isolamento absoluto. 
Após o isolamento absoluto, remove-se a guta-percha e a 
bolinha de algodão e procede-se ao tratamento endodôn-
tico em um campo operatório limpo.

(4) Radiouncídeos – Antes de ser possível colocar as fon-
tes radioativas no local do tumor, é  necessário inserir e 
posicionar corretamente os aplicadores, em alinhamento 
com o planejamento inicial. As técnicas de imagiologia, 
como radiografia, fluoroscopia e ecografia, são caracte-
risticamente utilizadas para ajudar a orientar a colocação 
dos aplicadores nas respectivas posições corretas, e para 
ajustar melhor o plano de tratamento. Após confirmação 
de que os aplicadores se encontram na posição correta, é 
possível efetuar mais exames de imagiologia para orien-
tar o planejamento detalhado do tratamento.

Apoio
(1) Cervical – Elemento que permite um correto posi-
cionamento cervical quando se viaja, ou simplesmente 
quando se necessita de apoio.

(2) Inflável para bola – Fisioterapia – Posicionador in-
flável para bolas em exercícios de cinesioterapia.

Aquecedor de
(1) Armações – Oftalmologia (a) Pequeno aparelho elé-
trico, cujo recipiente aloja milhares de pequenas esferas 
de vidro (semelhantes à areia), destinado ao aquecimen-
to das armações de plástico, com finalidade de encaixe da 
lente no aro ou de pequenos ajustes. (b) Aparelho elétrico 
usado para aquecer e amolecer as armações, permitindo 
assim a inserção das lentes e diversos ajustes.

(2) de Fluídos – De modo geral, é um equipamento uti-
lizado para aquecer algum fluido (ar, água). Muitas vezes 
se utiliza energia elétrica para produzir este aquecimento.

(3) de Instrumento – Dispositivo para pré-aquecer ins-
trumentos frios, por exemplo, endoscópios rígidos que 
serão introduzidos nos orifícios do corpo ou partes par-
ticulares do corpo, por exemplo, o olho, o reto, ou vagina.

(4) Radiante (a) Dispositivo que contém um elemento 
de aquecimento infravermelho e é projetado para emitir 
calor controlado, uniformemente distribuído a pacientes 
que requerem um ambiente térmico regulado. (b) Ra-
diante Infantil - Dispositivo  que contém um elemento 
de aquecimento infravermelho e é projetado para emitir 
calor uniformemente controlado, distribuído a recém-
-nascido e pacientes infantis que requerem um ambiente 
tér mico regulado. (c) Radiante Infantil, Estacionário 
– Dispositivo que contém um elemento de aquecimento 
infravermelho e é projetado para emitir, uniformemente, 
calor controlado, distribuído a recém-nascido e pacientes 
infantis que requerem um ambiente térmico regulado. 
Este dispositivo é projetado para uso estacionário, signi-
fica que podem ter rodas, mas é geralmente p mantido 
dentro da área do departamento para este propósito. (d) 
Radiante Infantil, Móvel – Dispositivo que contém um 
elemento de aquecimento infravermelho e é projetado 
para emitir, uniformemente, calor controlado, distribu-
ído a recém-nascido e pacientes infantis que requerem 
um ambiente térmico regulado. Este dispositivo é equi-
pado com rodas de forma que isto pode ser movido facil-
mente a áreas diferentes de um quarto, custódia, departa-
mento ou andar. (e) Radiante para  Adulto - Dispositivo 
que contém um elemento de aquecimento infravermelho 
e é projetado para emitir calor controlado, uniforme-
mente distribuído a pacientes adultos que requerem um 
ambiente térmico regulado.

(5) de Sangue – Equipamento utilizado para infusão de 
fluidos em aplicações de baixo fluxo. Segundo estudos 
médicos, alguns tipos de infusão de fluidos podem cau-
sar reduções significativas e críticas na temperatura do 
corpo. A hipotermia pode causar irritabilidade ventricu-
lar e redução na habilidade do organismo em suportar 
a perda de sangue. O grau de hipotermia causado pela 
infusão de fluido depende da temperatura da solução in-
fundida, da velocidade da perfusão e da capacidade do 
paciente de gerar calor. Para pacientes críticos, jovens e 
velhos, os fluidos de infusão aplicados a temperatura am-
biente devem ser aquecidos para reduzir a constrição do 
sistema cardiovascular.

Ar
(1) Comprimido – Gases Medicinais - RDC 50/03 - (a) 
Medicinal – Utilizado para fins terapêuticos. Isento de 
óleo e de água, desodorizado em filtros especiais e gera-
do por compressor com selo d‘água, de membrana ou de 
pistão com lubrificação a seco. (b) Sintético – É obtido a 
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partir da mistura de oxigênio (21%) e nitrogênio líquido 
(79%). Também é utilizado para fins terapêuticos como o 
ar comprimido medicinal. A central com suprimento es-
pecial de mistura para suprimento de ar comprimido sin-
tético deve possuir fontes de oxigênio e nitrogênio com 
especificações de pureza compatíveis para uso medicinal.

(2) Tratamento de Ar em Instalações de ar-condicio-
nado hospitalar (a) de Exaustão – Ar retirado do am-
biente por meios mecânicos e rejeitado ao exterior. (b) 
Recirculado – Parte do ar de retorno que volta a unida-
de de tratamento para ser reprocessado. (c) de Retorno 
– Tratamento de ar em Instalações de ar-condicionado 
hospitalar – Ar retirado do ambiente por meios mecâ-
nicos; pode  ser recirculado ou rejeitado ao exterior. (d) 
Insuflado – Ar suprido a um ambiente por meios me-
cânicos.

(3) Pulmonar Profundo – Etilômetro – NIE-DI-
MEL-066 - Ar expirado pela boca de um indivíduo, ori-
ginário dos alvéolos pulmonares, normalmente chamado 
de ar expirado final.

Arco
(1) Cirúrgico – É um equipamento de raios-x no qual é 
possível produzir imagens em tempo real com até milha-
res de tons cinza através de geração de imagens digitais. 
São usualmente utilizados em ci rurgias em geral, uro-
logia, ortopedia, vasculares, implantes de marca passos 
entre outros procedimentos. Para apresentar a imagem 
em tempo real em um monitor a imagem gerada pelos 
raios-x é utilizado um intensificador de imagem que con-
siste em um tubo de vidro em vácuo, que contem uma 
tela fluoroscópica que converte os raios-x em luz visível 
e sobre esta tela fica uma segunda tela que converte os 
fótons em elétrons pelo principio de fotoeletricidade. As 
acelerações destes elétrons em uma tela ativada por prata 
convertem os padrões elétrons em luz. Nos tempos mo-
dernos ocorre a geração digital destas imagens.

(2) de Yong e Alicate de Ainsworth – Odontologia - 
Arco para isolamento absoluto, onde será colocado o len-
çol de borracha e perfurado com ao alicate de Ainsworth.

(3) Dobrável - Odontologia – Indicado para apoio de 
lençol de borracha que isolará o dente a ser tratado du-
rante o tratamento clínico.

(4) Ostby - Odontologia – Indicado para fixar o lençol 
de borracha que isolará o dente a ser tratado durante o 
tratamento clínico.

Área
(1) Ambiente aberto - RDC Nº 57 – Ciclo produtivo do 
sangue humano e componentes e procedimentos trans-
fusionais - Não delimitado por paredes ou outro obs-
táculo, em uma ou mais das faces, onde são realizadas 
atividades específicas.

(2) Ambiente aberto, sem paredes em uma ou mais de 
uma das faces.

(3) Laboratórios de processamento de células progeni-
toras hematopoéticas provenientes de medula óssea e 
sangue periférico e bancos de sangue de cordão umbi-
lical e placentário - Ambiente aberto, sem paredes em 
uma ou mais de uma das faces. Para efeito desta norma o 
ambiente da cabine de segurança biológica, Classe II tipo 
A (classificadas como ISO 5) é considerado área.

(4) Contaminada – Lavanderia Hospitalar – (a) Local 
destinado a receber os artigos contaminados ou sujos e 
executar os procedimentos de descontaminação prévia 
(desinfecção prévia), lavagem e secagem do material. (b) 
A área de recebimento, separação, pesagem e lavagem das 
roupas sujas na lavanderia é considerada crítica, pois é a 
mais contaminada área de todo o hospital. Podemos di-
zer  que trata-se de uma espécie de central de microrga-
nismos. A área caracteriza-se por apresentar: mau odor; 
risco de contaminação e fadiga. Esta área deve ser absolu-
tamente separada do restante da lavanderia por meio de 
parede até o teto (barreira de contamina ção) para evitar a 
dispersão dos microrganismos pe las áreas limpas, o que 
levaria à recontaminação da roupa. Deve ter sanitários, 
vestiários e chuveiros próprios para quem trabalha no 
local, a fim de evitar a circulação desses funcionários por 
outras dependências. O funcionário deste setor deve usar 
uniforme completo: gorro,  máscara, avental (fechado na 
frente com mangas fechadas no punho), botas e luvas. O 
uso deste  uniforme de defesa é a maneira mais segura 
de evitar contaminação do próprio funcionário. Ao sair 
desta área, deverá tomar banho e vestir roupa pessoal 
ou outro uniforme comum, caso tenha que ir até outras 
áreas da lavanderia. Por ser inadmissível o trânsito em 
outras dependências sem os cuidados acima, é necessário 
que exista, no interior desta área, um local destinado a 
depósito de produtos de lavagem. Esta área deve ter pres-
são negativa, ou seja, deve receber corrente de ar e não 
difundir o ar contaminado para outros setores.

(5) Controlada - Proteção Radiológica – Área sujeita a 
regras especiais de proteção e segurança com a finalidade 
de controlar as exposições normais e evitar exposições 
não autorizadas ou acidentais.

(6) Crítica – (a) Classificação dada ao ambiente ou uni-
dade do Estabelecimento Assistencial de Saúde no qual 
existe risco elevado de transmissão de infecção. Nesta 
área são realizados procedimentos de risco, com ou sem 
pacientes, ou estão localizados pacientes imunodeprimi-
dos. São exemplos de áreas críticas: Centro Cirúrgico, 
Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), laboratórios, 
sala de hemodiálise, leitos ou salas de isolamento, Cen-
tral de Material e Esterilização, Banco de Sangue. (b) 
Locais onde se realizam procedimentos invasivos, ou 
manipulam-se produtos e materiais com alto risco de 
contaminação.

(7) de Costura – Lavanderia hospitalar – Nesta á rea fi-
cam as máquinas, mesas, estantes e armários pa ra roupas 
novas e roupas a serem reparadas, bem como os tecidos 
destinados à confecção de peças novas.

(8) de Escovação – Área do Estabelecimento Assistencial 
de Saúde provida de lavabo de escovação utilizada pelos 
funcionários para assepsia das mãos e braços.

(9) de Indução  anestésica – Área destinada à execução 
de procedimentos pré- anestésicos e anestésicos no pa-
ciente.

(10) de Inservíveis – Ambiente destinado ao armaze-
namento e alienação de equipamentos e materiais ob-
soletos.

(11) de Transferência – Unidade destinada à transferên-
cia de maca do paciente cirúrgico e que serve de barreira 
contra contaminação.
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(12) Limpa – Lavanderia Hospitalar – (a) Área u ti lizada 
para acabamento e guarda de roupas e demais peças da 
lavanderia. (b) Área Limpa Molhada (Centrifugação) É a 
chamada área úmida ou molhada. Nela ficam localizadas 
as máquinas lavadoras (apenas as portas de acesso para 
saída da roupa lavada), e as extratoras ou centrífugas. É 
a área de trabalho mais pesada da lavanderia, uma vez 
que a roupa é retirada ainda molhada da máquina, o que 
torna o peso, cerca de três vezes maior que a roupa seca. 
Suas características são: umidade; ruído. O piso deve ser 
gradeado próximo às máquinas para evitar a presença de 
água no chão, pois haveria risco maior de acidente e de 
insalubridade. – Área Limpa Seca Nesta área ficam as se-
cadoras, calandras, prensas, ferros elétricos e mesas. As 
roupas são secas, passadas, dobradas e encaminhadas à 
rouparia. Durante a dobragem, as roupas que necessitam 
de reparos devem ser separadas para serem encaminha-
das para o setor de costura. As características desta área 
são: calor; limpeza.

(13) Livre – Proteção Radiológica – Área isenta de con-
trole especial  de proteção radiológica, onde os níveis de 
equivalente de dose ambiente devem ser inferiores a 0,5 
mSv/ano.

(14) Não Crítica (a) Classificação dada ao ambiente ou 
unidade do Estabelecimento Assistencial de Saúde onde 
o risco de desenvolvimento de infecções relacionadas 
à assistência é mínimo ou inexistente. Nessa área não 
são realizadas atividades assistenciais, nem processos 
ou procedimentos que ofereçam risco de infecção. São 
exemplos de área não crítica: almoxarifado, escritórios, 
salas administrativas. (b) Locais onde não se realizam 
procedimentos de risco de infecção ou de contaminação.

(15) para Assistência de RN – Ambiente destinado à 
execução dos primeiros cuidados do recém-nascido e à 
sua identificação.

(16) para Caldeiras – Ambiente destinado à locação, à 
instalação e ao funcionamento dos equipamentos de ge-
ração de vapor.

(17) para Centrais de Gases – Ambiente destinado à lo-
cação e à instalação dos cilindros de gases. Tipos de gases 
e fluidos armazenados: gás liquefeito de petróleo (GLP), 
oxigênio e ar comprimido. As características físicas e a 
localização desse ambiente dependem do tipo de mate-
rial armazenado e das respectivas normas de instalação.

(18) para Tanques de Gases Medicinais – Ambiente 
destinado à localização e à instalação dos cilindros de ga-
ses medicinais e de fluidos mecânicos. São armazenados 
nesta área: oxigênio, óxido nitroso e ar comprimido.

(19) Restrita – Unidade de elementos onde se exige 
maior rigor asséptico, protegido por barreira contra 
contaminação.

(20) Semicrítica (a) Classificação dada ao ambiente ou 
unidade do Estabelecimento Assistencial de Saúde onde 
existe risco baixo a moderado para o desenvolvimento 
de infecções relacionadas à assistência ao paciente. Nes-
ta área são realizados procedimentos que oferecem risco 
de infecção, ou atividades assistenciais não invasivas em 
pacientes com doenças infecciosas de baixa transmissi-
bilidade ou doenças não infecciosas. São exemplos de 
áreas semicríticas: área limpa de lavanderia, consultório, 
enfermaria. (b) Locais onde se realizam procedimentos 
de baixo risco de infecção ou de contaminação.

(21) Suja (considerada contaminada) – Lavanderia 
Hospitalar - Área utilizada para separação e lavagem.

Armação - Oftalmologia – Artefato de material plástico 
ou metal ou misto, composto de frente, ponte e hastes, 
onde são montadas as lentes. Designação dos óculos que 
sustentam as lentes, dioptricamente graduadas ou não.

Armário para equipamento de videolaparascopia – 
Armazenamento e guarda de equipamentos e acessórios 
de videolaparascopia.

Armazenamento
(1) de Energia - Cardioversores – Nos equipamentos 
atuais o armazenamento de energia elétrica é feito com 
um capacitor, normalmente não polarizado, com dielé-
trico de filme plástico (não são usados capacitores ele-
trolíticos). As tensões de carga variam de 2 kV a 7 kV, 
dependendo do valor do capacitor e do nível de carga 
requerido.

(2) em Disco - Máquina de Ultrassom – Os dados e/
ou imagens processadas podem ser armazenados em 
disco. Eles podem ser discos rígidos, discos flexíveis, 
compact discs (CDs) ou discos de vídeo digital (DVDs). 
Tipicamente, as varreduras de ultrassom de um paciente 
são armazenadas em um disquete e arquivadas com os 
registros médicos do paciente.

(3) Temporário - Gerenciamento de resíduos hos-
pitalares – Guarda temporária dos recipientes  con  tendo 
os resíduos já acondicionados, em local pró xi mo aos pon-
tos de geração, visando agilizar a coleta dentro do esta-
belecimento e otimizar o deslocamento entre os pontos 
geradores e o ponto destinado à apresentação para coleta 
externa.

Arquivo - Dinâmica Administrativa – É o lugar onde se 
identificam e guardam, ordenadamente, do cu mentos grá-
ficos, manuscritos, fotográficos e outros, segundo a neces-
sidade da organização.

Arteriografia – Raios-x - Exame radiológico de uma ar-
téria, que se delimita mediante uma injeção de um meio 
de contraste rádio opaco. Os usos mais importantes da 
arteriografia são para descobrir o lugar e a extensão de 
um ateroma, sobretudo nas artérias coronárias (angio-
grafia coronária) e das ar térias das extremidades inferio-
res (angiografia femural) e para localizar aneurismas no 
interior do crânio ou de um tumor cerebral (angiografia 
das ar térias carótidas e vertebrais).

Articulador Odontológico - Odontologia – Instru-
mento mecânico que representa a Articulação Temporo-
mandibular (ATM), o maxilar e a mandíbula, registrando 
e duplicando os movimentos mandibulares. Para a repro-
dução destes movimentos é necessário realizar a Molda-
gem da Arcada Dentária para o registro em Modelo de 
Gesso (Modelo de Estudo). O Articulador tem como 
finalidade contornar  as dificuldades, que o Cirurgião-
-Dentista tem para realizar a inspeção e observação da 
cavidade oral, com satisfatória e adequada visibilidade 
(Inspeção Visual).

Artigos – Classificação de artigos segundo o risco e po-
tencial de contaminação

(1) Críticos (a) Os artigos destinados aos procedimentos 
invasivos em pele e mucosas adjacentes, nos tecidos su-
bepiteliais e no sistema vascular, bem como todos os que 
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estejam diretamente conectados com este sistema, são 
classificados em artigos críticos. Estes requerem esteri-
lização. Ex. agulhas, cateteres intravenosos, materiais de 
implante, etc. (b) Materiais utilizados em procedimentos 
de alto risco para desenvolvimento de infecções ou que 
penetram em tecido conjuntivo ou ósseo (áreas corpo-
rais desprovidas de flora própria). Requerem esteriliza-
ção para uso (ex.: agulhas, seringas, materiais para os im-
plantes, pinças, instrumentos de corte ou pontiagudos, 
cinzel, raspador, cureta e osteótomo, alavancas, broca 
cirúrgica, instrumentos endodônticos e outros).

(2) Não Críticos – Os artigos destinados ao contato com 
a pele íntegra e também os que não entram em  contato 
direto com o paciente são chamados artigos  não críti-
cos  e requerem limpeza ou desinfecção de baixo ou mé-
dio nível, dependendo do uso a que se destinam ou do 
último uso realizado. Ex. termômetro, materiais usados 
em banho de leito como bacias, cuba rim, estetoscópio, 
roupas de cama do paciente, etc. São todos os itens mé-
dico-cirúrgicos e odontológicos que entram em contato 
com a pele íntegra e os que não entram em contato com 
o paciente. Materiais utilizados em procedimentos com 
baixíssimo risco de desenvolvimento de infe c ção associa-
da ou que entram em contato apenas com pele íntegra. 
Requerem limpeza ou desinfecção de baixo ou médio ní-
vel, dependendo do risco de transmissão secundária de 
micro-organismos de importância epidemiológica (ex.: 
superfícies do equipo odontológico, placas de vidro e po-
tes de Dappen, mufla, arco de Young e outros).

(3) Semicríticos (a) Materiais que entram em contato 
com as membranas mucosas íntegras e pele não íntegra. 
Requerem a desinfecção de alto ou médio nível ou a este-
rilização para uso (ex.: espelhos clínicos, moldeiras, con-
densadores, instrumentais para amálgama e outros). (b) 
Os artigos que entram em contato com a pele não ínte-
gra, porém, restrito às camadas da pele ou com mucosas 
íntegras são chamados de artigos semicríticos e reque-
rem desinfecção de médio ou de alto nível ou esteriliza-
ção. Ex. cânula endotraqueal, equipamento respiratório, 
espéculo vaginal, sonda nasogástrica, etc. São todos os 
itens médico-cirúrgicos e odontológicos, bem co mo seus 
acessórios que entram em contato com a mesma íntegra.

Artroplasia (ou Artroplastia) – Ortopedia
(1) Operação cirúrgica que consiste em refazer uma ar-
ticulação doente. Para evitar que os extremos ósseos se 
fundam depois da intervenção, cria-se um espaço am-
plo entre os extremos ósseos (artroplastia de espaço) ou 
insere-se uma barreira de material artificial (artroplastia 
de interposição) ou um ou ambos os extremos ósseos são 
substituídos por uma prótese de metal ou plástico (artro-
plastia de substituição).

(2) Total do Joelho – É a cirurgia na qual realiza-se a 
substituição das superfícies articulares  desgastadas por 
um implante metálico interposto por um polietileno 
(plástico), cujo objetivo principal é o alívio da dor e ganho 
de amplitude de movimento (ADM).

Artropneumografia – Raios-x – Radiografia das articu-
lações após injeção de ar na sua cavidade.

Artroscopia – Procedimento invasivo que permite exa-
minar o interior de uma articulação utilizando um dis-
positivo especialmente projetado para tal, que utiliza 
uma fonte de luz externa e fibra óptica para transmitir as 
imagens produzidas (artroscópio). Através deste podem 
também ser realizados diferentes tratamentos cirúrgicos.

Artroscópio – Endoscópio próprio para a observação do 
interior das articulações. Fundamentalmente e apesar de 
pequenas variações existentes de marca para marca, o ar-
troscópio é um simples cilindro, com uma lente de am-
pliação em cada extremidade. A lente colocada na extre-
midade articular é a objetiva e a da extremidade contrária, 
é a ocular. Estas duas lentes, entre si, são separadas uma da 
outra, por séries de lentes, que estão preparadas de forma 
a transmitir a imagem vinda da articulação para o olho. 
Todo este sistema de lentes por sua vez e que ocupa a to-
talidade da extensão do artroscópio, é rodeado por finas 
fibras ópticas, meio de transmissão da luz, proveniente da 
uma fonte luminosa e fundamentalmente para a visuali-
zação do interior da articulação. A sua ocular, está estru-
turada e preparada para permitir a adaptação, a sistemas 
de registo de imagem. Os mais utilizados, são o vídeo e a 
fotografia. Aquele apresenta hoje pequeníssimas câmaras 
digitais, que fazem prever em futuro próximo a solidari-
zação definitiva dos dois instrumentos. Os artroscópios, 
mais frequentemente utilizados, têm diâmetros de 4mm 
ou 5 mm, comprimento de 40 mm e ângulos de inclinação 
das suas objetivas de 25 a 30 graus. A sua designação, faz-
-se pela indicação do seu diâmetro e ângulo de inclinação 
da sua objetiva. (v.g. 5 mm - 30º ).

Aspirador
(1) Cirúrgico – É o equipamento utilizado em procedi-
mentos cirúrgico sendo um dispositivo versátil que gera 
uma pressão negativa (vácuo) capaz de aspirar secreções, 
fluidos corporais, corpos estranhos através de um cateter 
de uso único conectado ao tubo de sucção.

(2) Cirúrgico Elétrico Móvel – Equipamento que possui 
a função de aspirar líquidos e secreções em vários proce-
dimentos médicos e odontológicos.

(3) Cirúrgico Manual – Aspirador dotado de pedal, sen-
do que o vácuo é gerado a partir do movimento alterna-
do deste elemento.

(4) de Chão – Aspirador de chão feito em Poliestireno 
(PS), em formato arredondado que evita o acumula de 
líquidos nas salas cirúrgicas durante os procedimentos. 
Conectado ao tubo de aspiração e ao aspirador cirúrgico, 
suga o excesso de água. Reduz o tempo de higienização, 
aumenta a segurança dentro do centro cirúrgico e fácil 
de manipular.

(5) de Pó – Manutenção de equipamentos eletrônicos - 
Dispositivo utilizado na limpeza, particularmente parti-
culados.

(6) de Secreção Portátil – Equipamento destinado a reti-
rada de secreções de pacientes.

(7) de Segurança para Pipeta – É usado em laboratórios 
de analises ou de pesquisas e em indústrias, para fazer 
a aspiração de forma regulada de reagente ou líquidos 
biológico em conjunto com pipetas plásticas ou de vidro.

(8) de Vapores – Equipamento destinado à aspiração de 
vapores ou gases, produzidos quando na utilização de 
bisturis eletrônicos ou a laser durante os procedimentos 
cirúrgicos.

(9) Protético – Odontologia – Aspirador de bancada 
para Laboratório Protético Indispensável ao Técnico para 
absorção dos pós finos gerados pela abrasão durante ope-
rações de desgaste de peças.
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(10) Ultrassônico – Dispositivo que utiliza a vibração de 
ultrassom mecânica e uma combinação de irrigação e de 
sucção, para fragmentar e remover tecido mole e tumores 
com elevado teor de água de várias partes do corpo. Uni-
dades de sucção ultrassom são utilizadas durante neuro-
cirurgia, cirurgia geral, e procedimentos ginecológicos e 
ortopédicos.

Assento Pneumático - Almofada terapêutica de borra-
cha, indicada para: hemorroidas, desvios de coluna, uso 
pós-operatório, uso pós-parto, dores e lesões no cóccix 
(porção final da coluna) e descanso para pessoas que fi-
cam sentadas por longos períodos (inclusive portadores 
de deficiência física ou com problemas de locomoção).

Assepsia
(1) É o conjunto de medidas que utilizamos para impedir 
a penetração de micro- organismos num ambiente que 
logicamente não os tem, logo um ambiente asséptico é 
aquele que está livre de infecção.

(2) Epidemiologia e Imunologia – Conceitos - Processo 
pelo qual se consegue afastar os germes patogênicos de 
determinado local ou objeto.

Assistência
(1) Ambulatorial – É a prestação de serviços de saúde a 
pacientes em estabelecimento (de saúde), em regime de 
não internação.

(2) Hospitalar Geral – É aquela prestada pelos hospitais 
gerais e especializados, com exceção dos que se destinam 
exclusivamente ao tratamento de tuberculose, hansenía-
se e doenças mentais.

(3) Médica (a) É o conjunto de ações, métodos e proces-
sos da ciência médica empregado na promoção, proteção, 
recuperação e reabilitação de um paciente. (b) Modalida-
de de atuação realizada pelo médico na promoção e pro-
teção da saúde e na recuperação e reabilitação de doentes.

(4) Médico-Domiciliar – É a assistência médica pres tada 
por serviço de saúde, de forma descentrali zada, junto ao 
domicílio.

(5) Médico-Hospitalar – É aquela que tem por base a 
ação de um serviço médico (ambulatório, posto de assis-
tência médica, clínica, policlínica, serviço médico- hos-
pitalar) e/ou do hospital.

(6) Médico-Sanitária – É o conjunto de ações, métodos e 
processos de ciências da saúde empregado na promoção, 
proteção, recuperação e reabilitação, desenvolvidos com 
a participação de comunidades, visando a elevação do ní-
vel de saúde de populações.

(7) de Enfermagem – Modalidade de atuação realizada 
pela equipe de enfermagem na promoção e proteção da 
saúde e na recuperação e reabilitação de doentes.

(8) Médica Periódica – Assistência médica com periodi-
cidade preestabelecida, não diária.

(9) Médica Permanente – Assistência médica com pe-
riodicidade diária.

(10) Odontológica – Modalidade de atuação realizada 
pela equipe de odontologia na promoção e proteção da 
saúde e na recuperação e reabilitação de doentes.

(11) Sanitária – Modalidade de atuação realizada pela 
equipe de saúde junto à população, na promoção e prote-
ção da saúde e na recuperação e reabilitação de doentes.

(12) Ventilatória – Ventilador Pulmonar – Pode ser 
entendida como a manutenção da oxigenação e/ou da 
ventilação dos pacientes de maneira artificial até que es-
tes estejam capacitados a reassumi-las. Esta assis tência 
torna-se importante para os pacientes sub  metidos à 
anestesia geral e para aqueles internados nas unidades 
de terapia intensiva com insuficiê n   cia respiratória.

Ata - Dinâmica Administrativa – É o registro escrito e 
formal que se faz de reuniões, decisões ou ocorrências, 
em livro próprio ou em folhas avulsas autenticadas.

Atadura – Tira ou faixa de tecido, geralmente gaze, pró-
pria para curativos.

Atenção – Palavras de Advertência - Para situações que 
apresentam risco leve.

Atendimento de
(1) Emergência – Conjunto de ações empregadas para 
recuperação de pacientes, cujos agravos à saúde neces-
sitam de assistência imediata, por apresentarem risco de 
vida.

(2) Urgência – Conjunto de ações empregadas para re-
cuperação de pacientes, cujos agravos à saúde necessitam 
de assistência imediata.

(3) Elementar – Conjunto de ações previamente padro-
nizadas, prestadas à população, por elementos da equipe 
de saúde de nível médio ou elementar, sob supervisão.

(4) Imediato – Unidade destinada à assistência de pa-
cientes, com ou sem risco de vida, cujos agravos à saúde 
necessitam de pronto atendimento.

(5) Individualizado – Gerenciamento de resíduos hos-
pitalares - Ação desenvolvida em estabelecimento onde 
se realiza o atendimento com apenas um profissional de 
saúde em cada turno de trabalho (consultório).

Atenuação – Radiologia - Redução da intensidade sofrida 
por um feixe de raios-x quando este atravessa a matéria.

Aterro
(1) Controlado – Gerenciamento de resíduos hospi-
talares – Técnica de disposição final de resíduos sólidos 
urbanos  no solo, por meio de confinamento em camadas 
cobertas com material inerte, sem coleta e tratamento do 
chorume, drenagem e queima do biogás.

(2) de Resíduos Perigosos - Classe I – Gerenciamento 
de resíduos hospitalares - Técnica de disposição final de 
resíduos químicos no solo, sem causar danos ou riscos 
à saúde pública, minimizando os impactos ambientais e 
utilizando procedimentos específicos de engenharia para 
o confinamento destes.

(3) Sanitário - Gerenciamento de resíduos hospitalares 
– Técnica de disposição final de resíduos sólidos urbanos 
no solo, por meio de confinamento em camadas cober-
tas com material inerte, segundo normas específicas, de 
modo a evitar danos ou riscos à saúde e à segurança, mi-
nimizando os impactos ambientais.

Atestado – Dinâmica Administrativa - É a declaração 
escrita e assinada sobre a verdade de um fato, para servir 
de documento a outra pessoa.

Atividade
(1) Cada uma das ações específicas que, no seu con junto, 
atendem ao desenvolvimento de uma atri buição.
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(2) Dinâmica Administrativa – É o conjunto de opera-
ções e movimentos independentes, que objetiva atingir 
um fim determinado.

(3) Ligadas ao Ensino Odontológico – Resolução SS-
15- São as atividades ligadas a docência em nível de gra-
duação, pós graduação, aperfeiçoamento, ou pesquisa.

(4) Residual - Aquela que se mantém mesmo após a re-
moção do agente ativo, caracterizada pela inibição da 
proliferação ou da sobrevivência de micro-organismos.

Audiologista – É o fonoaudiólogo especialista que se de-
dica ao estudo do sentido audição, desde a recepção das 
ondas sonoras pelo ouvido até o completo processamento 
das informações auditivas pelo córtex do sistema nervo-
so central, dedicando-se, pois ao estudo da anatomia, da 
fisiologia, da neurofisiologia e das patologias de todo o 
aparelho auditivo. Este profissional sem dúvida é o mais 
capacitado para diagnosticar, atestar e tratar os distúrbios 
da audição e suas consequências no dia-a-dia do indiví-
duo por eles acometido, daí o porquê vem sendo muito 
requisitado na esfera do poder judiciário para que realize 
perícias nas questões que envolvem a audição, pois para 
o judiciário não basta saber que há lesão e o seu grau, é 
fundamental para a decisão do Juiz saber de que forma 
aquela lesão afeta a vida do cidadão.

Audiometria – Estudo da capacidade auditiva de um 
indivíduo mediante audiómetros, instrumentos que me-
dem intensidades mínimas de sons perceptíveis pelo ou-
vido para umas determinadas frequências de som.

Audiômetro – Equipamento destinado ao exame de au-
diometria, que avalia a audição. É realizado por um fo-
noaudiólogo. O paciente, no interior de uma cabine, é 
testado para sua audição. O resultado é expresso em um 
audiograma, que é um gráfico que revela as capacidades 
auditivas do paciente. Os principais tipos de audiometria 
são: audiometria tonal, que é considerado um teste subje-
tivo para avaliar o grau e o tipo de perda auditiva e audio-
metria vocal, que pesquisa a capacidade de compreensão 
da fala humana.

Ausculta
(1) Métodos de Exame – Consiste em escutar ruídos no 
corpo, especialmente para verificar o funcionamento do 
coração, pulmão, pleura e outros órgãos. Para isto utiliza- 
se o estetoscópio.

(2) Auscultação – Processo mediante o qual se percebem 
com o auxílio de um aparelho especial (estetoscópio) os 
ruídos produzidos pelos movimentos de gás ou líquido 
no organismo. A auscultação é um método auxiliar do 
diagnóstico das perturbações do coração, pulmões, intes-
tinos e outros órgãos pelos diversos ruídos que propor-
cionam segundo os diversos processos patológicos.

Auto queratômetro – Oftalmologia – Aparelho com-
putadorizado destinado a medir as curvaturas da córnea.

Auto Refrator Keratômetro - Oftalmologia – Apare-
lho computadorizado que faz as medidas e correções da 
acuidade visual, pelo método objetivo, além das medidas 
das curvaturas das córneas.

Autoclave
(1) É um equipamento utilizado para esterilizar artigos 
através do calor úmido sob pressão, inventado pelo au-
xiliar de Louis Pasteur e inventor Charles Chamberland.

(2) a Óxido de Etileno – Equipamento destinado à este-
rilização de materiais médico- cirúrgicos e odontológicos 
sensíveis ao calor, utilizando o gás de óxido de etileno.

(3) a Vapor Saturado Sob Pressão – Vasos de pressão 
equipados com acessórios, que possuem duas câmaras 
concêntricas, cilíndricas ou retangulares, separadas por 
um espaço (camisa), no qual é introduzido vapor. São 
utilizadas para esterilização de materiais.

(4) de Alto Vácuo – Considerada mais segura que a gra-
vitacional, esta autoclave possui uma bomba de vácuo 
com alta capacidade de sucção do ar. A autoclave de alto 
vácuo introduz vapor na câmara interna sob alta pressão 
com ambiente em vácuo.

(5) de Paredes Duplas – Este tipo de autoclave possui 
duas câmaras sendo uma interna e outra externa. O espa-
ço entre a câmara interna de pressão e a externa é utiliza-
do para manutenção e controle da temperatura durante o 
processo. Também conhecido como autoclave horizontal, 
o modelo possui  bomba de vácuo para a retirada do ar 
antes da entrada do vapor e para secagem dos materiais 
no final do processo. A retirada do ar e entrada do vapor 
é feita em pulsos de forma a uniformizar a temperatura e 
ação do vapor esterilizante em toda a câmara de processo 
(interna). Neste modelo, o vapor é gerado  em caldeira 
separada, abastecida de água destilada ou purificada com 
filtros de osmose reversa. Normalmente, devido à maior 
complexidade do processo e da tubulação hidráulica, este 
autoclave possui sistema automatizado por um controle 
computadorizado (CLP) que controla as válvulas auto-
máticas durante todo o ciclo. As etapas do ciclo são gra-
vadas digitalmente e impressas, garantindo a segurança 
e certificando a operação. Cada país possui um conjunto 
de normas exigindo estas certificações de qualidade no 
processo de esterilização para hospitais, laboratórios ou 
indústrias. Modelos chamados “de barreira”, possuem 2 
portas que impedem contaminação da área limpa, com 
entrada do material contaminado por uma porta e saída 
do material estéril por outra, só abrindo uma porta de 
cada vez. Vários sistemas de segurança estão incorpora-
dos, impedindo a abertura das portas quando ainda há 
pressão na câmara ou a temperatura de contato do ma-
terial ainda não é segura. Válvulas mecânicas de alívio e 
controle eletrônico rigoroso da pressão evitam acidentes 
com a câmara de  esterilização. Alguns modelos permi-
tem esterilização mista de vapor com agentes químicos 
para processar materiais sensíveis ao calor. O processo 
é feito então a temperaturas entre 45 e 70 °C. Os agentes 
químicos podem ser os gases Formaldeído ou Óxido de 
Etileno. Existe ainda outro moderno processo químico 
através de peróxido de hidrogénio, que é injetado vapori-
zado numa câmara de alto vácuo e sob a forma de plasma 
(gerado por campo eléctrico ou magnético), efetuando 
assim o processo de esterilização. Este sistema permite 
esterilizar uma vasta gama de produtos e aparelhos a bai-
xa temperatura (~35 °C) de maneira rápida, segura e sem 
umidade. Usa alto-vácuo de modo a permitir a geração 
do plasma e consequentemente a eficiente penetração do 
esterilizante em todos os materiais.

(6) de Paredes Simples–Este tipo de autoclave pode 
existir em variadíssimos tamanhos, sendo ge ralmen-
te formado por um cilindro metálico resistente, vertical 
ou horizontal e com uma tampa que permite fechar her-
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meticamente o autoclave. Essa tampa apresenta parafu-
sos de orelhas e uma anilha de amianto que impedem a 
existência de fugas de pressão. Os autoclaves de paredes 
simples têm geralmente um manómetro, uma torneira 
para descarga e uma válvula de segurança. No interior 
do autoclave na parte inferior coloca-se água e logo aci-
ma um cesto ou tabuleiro com o material a esterilizar, 
e aquece-se a parte inferior externa do autoclave com 
chama ou resistências elétricas. Os autoclaves não neces-
sitam de termómetro para indicar a que temperatura se 
encontra o vapor de água no seu interior visto que existe 
uma relação direta entre a pressão do vapor de água sa-
turado e a temperatura desse mesmo vapor. Para que a 
esterilização seja bem feita, é necessário ter em atenção 
que no início do aquecimento existe ar no interior do au-
toclave além do vapor de água, sendo por isso necessário 
abrir a válvula para deixar sair o ar (não é recomendado 
colocar a mangueira dentro da água para verificar a for-
mação de bolhas, pois esta ação pode causar interferência 
no funcionamento do equipamento, pois pode gerar uma 
pressão no interior da autoclave). Quando termina o 
tempo calculado para uma correta esterilização, deve-se 
retirar a chama e deixar arrefecer lentamente, só abrindo 
a torneira de descarga e lentamente, após o manómetro 
indicar zero. Deve-se ter o máximo de cuidado ao abrir 
devido à pressão interna, abrindo-se a válvula de escape 
de  pressão somente pelo lado contrário da tampa auto-
clave. A temperatura do processo a vapor varia conforme 
os materiais a serem esterilizados situando-se entre 121º 
e 134 °C. A pressão para  esterilização situa-se entre 1,2 
kgf/cm² (121 °C) e 2,2 kgf/cm² (134 °C). Um ciclo com-
pleto de esterilização constitui-se basicamente de três 
etapas: Aquecimento, Esterilização e Secagem, podendo 
após a realização das três etapas completas, dizer que a 
esterilização foi completa.

(7) de Vácuo único – Este equipamento remove o ar de 
uma única vez em curto espaço de tempo. Devido a isso, 
pode apresentar formação de bolsas de ar.

(8) de Vácuo Fracionado – Esta autoclave remove o ar em 
intervalos, com injeção simultânea de vapor. Neste tipo de 
autoclave a formação de bolsas de ar é menos provável.

(9) Gravitacional – Neste tipo de autoclaves, o vapor é 
injetado – o que força a saída do ar. Porém, a fase de 
secagem é limitada, pois não possui capacidade para re-
mover completamente o vapor. Pode apresentar umida-
de ao final do processo devido a dificuldade de remoção 
do ar.

Autolensômetro - Oftalmologia – Lensômetro com-
putadorizado em que os poderes dióptricos das len tes 
são medidos, impressos e demonstrados digi talmente, 
não necessitando de tambor graduado para  procurar a 
graduação certa, que é indicada automaticamente, so-
mente com a colocação da lente no suporte.

Auto-Refraor – Oftalmologia
(1) Equipamento que visa obter uma medida aproximada 
do grau do olho do paciente.

(2) Instrumento computadorizado onde são feitas as 
medidas necessárias para compensações das ametro-
pias, em poucos segundos e com uma precisão de 90% 
da refração final, e ainda imprimindo as dioptrias de 
OD. e OE.

Autoridade Sanitária
(1) Autoridade que tem diretamente a seu cargo, em sua 
demarcação territorial, a aplicação das medidas sanitá-
rias apropriadas de acordo com as leis e os regulamentos 
vigentes no território nacional e trata dos e outros atos 
internacionais dos quais o Brasil é signatário.

(2) Proteção Radiológica - Autoridade competente, no 
âmbito da área de saúde, com poderes legais para baixar 
regulamentos e executar licenciamento e fiscalização, in-
clusive na área de segurança e proteção radiológica.

Autotransfusão – Reintrodução num doente, de san gue 
extraído da circulação do seu próprio organis mo duran-
te uma intervenção cirúrgica. O sangue extrai-se por 
aspiração durante a intervenção, filtra-se para eliminar 
as pequenas bolhas e os di minutos coágulos e reintro-
duz-se posteriormente nu ma das veias do paciente por 
gotejamento.

Avaliação do Equilíbrio – Fisioterapia – Equipamen-
to para verificação de problemas de equilíbrio, que 
frequentemente incluem reclamações de instabilidade, 
instabilidade visual, e vertigem por parte do paciente. O 
equilíbrio afeta pacientes em uma variedade de popula-
ções, incluindo: (a) Reabilitação de Pessoas que Sofre-
ram Amputação; (b) Medicina da Aviação; (c) Acidente 
Vascular Cerebral (AVC); (d) Toxicidade Química; (e) 
Distúrbios de Mobilidade Crônicos e (f) Vertigem/De-
sequilíbrio.

Avental
(1) Cirúrgico – É um dos principais componentes de 
barreira antimicrobiana, é confeccionado com materiais 
de tecido e não-tecido.

(2) Impermeável, Capote de manga comprida – Equi-
pamento de Proteção Individual (a) Para a proteção da 
roupa e pele do profissional. (b) É utilizado para lavação 
de material, vestido sobre o guarda-pó.

(3) Plumbífero – Elemento destinado a proteção do cor-
po em trabalhos realizados em hospitais, na radiologia, 
onde há a exposição de riscos físicos de radiações ioni-
zantes.

Azul
(1) Cores de Segurança – É utilizado para indicar Cui-
dado ficando o seu emprego limitado a avisos contra uso 
e movimentação de equipamentos que deverão perma-
necer fora de serviço.

(2) Cores para Canalização – Para canalizações de ar 
comprimido.

A
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B

B.C.G. - Epidemiologia e Imunologia – Conceitos 
- Suspensão de Mycobacterium tuberculosis var. bovis 
(amostra Moreau) atenuada por repiques sucessivos.

Balança
(1) Instrumento mecânico e/ou eletrônico para pesar um 
objeto.

(2) Lavanderia Hospitalar – É um instrumento utilizado 
para determinar o peso da roupa e dos produtos de lava-
gem. Normalmente são do tipo plataforma para pesagem 
da roupa, e tipo doméstica para pesar os produtos quími-
cos de lavagem.

(3) de Chão para Paciente – Balança eletrônica ou mecâ-
nica para pesar os pacientes em ambulatórios. A balança 
é projetada para ser colocada no chão.

(4) de Precisão Eletrônica – Balança eletrônica projeta-
da para prover medidas de precisão, possui uma precisão 
mais elevada que a balança comum. Utilizada tipicamen-
te em laboratório.

(5) de Precisão Mecânica – Uma balança de precisão 
mecânica é projetada para prover medidas precisas, e que 
tem uma precisão mais alta que a balança comum. Será 
usado tipicamente no laboratório.

(6) para Autópsia  (Necropsia)  –  Balança  projetada  es-
pecialmente  na  pesagem  de órgãos e outras partes ana-
tômicas durante procedimentos de autópsia (necropsia).

(7) para Cadeira de Rodas – Balança projetada para 
medir o peso de uma cadeira de rodas, com ou sem um 
paciente sentado nela.

(8) para Laboratório – Balança é um equipamento de la-
boratório que mede a massa de um corpo. Existem diver-
sos tipos de balanças de laboratório: Balança Analítica: 
se destina à análise de determinada grandeza sob certas 
condições ambientais; Balança de precisão: seu mecanis-
mo possui  elevada sensibilidade de leitura e indicação; 
Balança Industrial: se destina a medições de cargas muito 
pesadas; As balanças analíticas e balanças de precisão são 
mais frequentemente utilizadas em laboratórios de quí-
mica e na indústria farmacêutica.

(9) para Paciente – Balança para medir o peso de um 
paciente ou uma pessoa.

(10) para Paciente Acamado – Sistema utilizado para 
pesar pacientes imobilizados ou acamado. O peso da ca-
ma e roupas de cama é pesado anteriormente de forma 
que um resultado correto pode ser calculado.

(11) para Paciente Infantil – Balança para pesar bebês 
recém-nascidos.

(12) para Paciente na Cadeira – Cadeira especial para 
pesar os pacientes quando estão sentados.

(13) para Sangue – Balança projetada especialmente 
para medir peso do sangue.

Balanço Proprioceptivo – Fisioterapia – Elemento usa-
do em exercícios de equilíbrio, propriocepção e fortale-
cimento muscular.

Balão
(1) Intra Órtico – Dispositivo utilizado para aumentar 
o fluxo de sangue que chega até as artérias do coração 
(artérias coronárias), melhorando a irri gação e o desem-

penho cardíaco, já que este órgão desempenha a função 
de uma bomba propulsora de sangue. Um cateter que 
possui um balão em sua extremidade é introduzido até a 
principal artéria do organismo, a artéria aorta.

(2) Intragástrico – Por meio do endoscópio, é colocada 
uma prótese no estômago, que reduz a capacidade de in-
gestão do paciente. É utilizado por pacientes que ainda 
não tem um Índice de Massa Corpórea (IMC) necessário 
para cirurgia, mas que necessitem perder peso e que ten-
taram outros tratamentos prévios sem obter êxito. O tra-
tamento dura seis meses e o balão intragástrico deve ser 
retirado. No período de utilização, deve ser acompan ha -
do por médicos e nutricionistas.

Banco
(1) Móvel – Unidade provida de assento para pessoal (ou 
pessoas) durante procedimentos médicos e exames. Ge-
ralmente a altura do assento é regulável e pode ser fixado 
um ou mais acessórios.

(2) Abdutor (a) Equipamento onde se faz força para 
abrir à perna, trabalhando a  parte do culote. (b) Equi-
pamento indicado para trabalhar a musculatura da parte 
interior da coxa.

(3) de Dentes – Locais responsáveis pela captação, reti-
rada, processamento, armazenamento e a distribuição de 
órgãos dentais para fins terapêuticos, de ensino e pesquisa.

(4) de Tecidos – Responsáveis pela captação, retirada, 
processamento e armazenamento de tecidos para fins te-
rapêuticos de ensino e pesquisa.

(5) de Sala Cirúrgica – Unidade provida de assento para 
pessoal (ou pessoas) durante procedimentos médicos e 
exames. Projetado para ser utilizado em sala cirúrgica 
com o intuito de observação da cirurgia ou sala limpa e 
é construído de forma a facilitar a limpeza, consequente-
mente, minimizando o risco de contaminação. A altura 
do assento pode ser ajustada.

(6) de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário – La-
boratórios de processamento de células progenitoras 
hematopoéticas provenientes de medula óssea e san-
gue periférico e bancos de sangue de cordão umbilical 
e placentário - Serviço que coleta, testa, processa, arma-
zena, libera e transporta células progenitoras hematopoé-
ticas obtidas de sangue de cordão umbilical e placentário 
para uso autólogo e alogênico, aparentado ou não.

(7) de Wells–Fisioterapia – Equipamento utilizado para 
medir a flexibilidade da parte posterior do tronco e per-
nas. O banco mede 35 cm de altura e largura, 40 cm de 
comprimento com uma régua padrão na parte superior 
ultrapassando em 15 cm a superfície de apoio dos pés.

(8) Extensor
Fisioterapia – Este aparelho objetiva o treinamento do 
grupo muscular quadríceps. A característica mecânica 
do banco extensor de joelhos pode variar entre diferentes 
marcas.
Banda Gástrica – Uma banda gástrica ajustável é um dis-
positivo insuflável de silicone em forma de anel que im-
plantado em torno da parte superior do estômago e que se 
destina ao tratamento da obesidade.

Bandagem
(1) Adesiva – Tem como principal função promover o 
posicionamento funcional de articulações ou de tecidos 
por meio das fitas adesivas.
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(2) Elástica Funcional – Fisioterapia – Aplicada sobre 
a pele, a Bandagem Elástica Adesiva Neuromuscular de-
sencadeia ação biomecânica, circulatória, neurorefleza e 
exteroceptiva, atuando nos músculos e articulações lesio-
nados para reduzir a dor, relaxar e fornecer suporte aos 
mesmos, também é utilizada para prevenção de lesões e 
espasmos musculares.

Bandas Ortodônticas – Odontologia – Servem pa ra o 
que chamamos de ancoragem que está rela cio nada com a 
estabilidade das forças que serão aplicadas em cada den-
te. É comumente utilizada nos tratamentos ortodônticos 
convencionais. Atualmente já podem ser substituídas por 
implantes específicos para a ortodontia ou mesmo por 
acessórios colados diretamente no dente que substituem 
a utilização das bandas ortodônticas.

Bandeja
(1) Cirúrgica – Usada para transportar instrumentos ci-
rúrgicos. São retangulares e feitas de aço inoxidável para 
resistir ao calor da esterilização sem corrosão.

(2) de Coluna Giratória – Odontologia – É um produto 
auxiliar destinado a acomodar os periféricos utilizados 
pelos profissionais da área da saúde. Permite movimen-
tos giratórios de 360º.

(3) Metálica – Odontologia – As bandejas  metáli cas são 
fabricadas em aço inox, apropriadas para a colocação dos 
instrumentos que serão utilizados durante uma sessão de 
atendimento a um paciente. Possuem tamanhos variados 
e podem possuir ou não divisórias para separar os mate-
riais nelas colocados.

(4) para Esterilização de Instrumentos - Odontologia – 
É um produto destinado a arrumar e esterilizar os instru-
mentos odontológicos em autoclave.

(5) para Suporte de Proteções – Medicina Nuclear – 
Suporte feito em material acrílico ou equivalente, para 
acomodar blocos de proteção.

Banho
(1) Maria – Modo de aquecer, derreter, cozinhar ou eva-
porar qualquer substância em que o recipiente que a 
contém é colocado dentro de outro recipiente com água 
fervente ou quente. Serve dentre outras coisas para fazer 
reações enzimáticas a fim de manter temperatura exata e 
constante.

(2) de Assento – Banho pouco profundo que chega até à 
cadeira onde a pessoa se senta. Os banhos de assento de 
água quente e fria rapidamente alternados eram usados 
antigamente como tratamento de diversos males sexuais.

(3) de Parafina (a) É uma forma de transferência de calor 
superficial, em que se usa a parafina derretida misturada 
com óleo mineral a uma temperatura de mais ou menos 
52°C a 54°C, com fins terapêuticos. O equipamento neces-
sário para a realização do banho de parafina é composto 
por um tanque de aço inoxidável, cheio de água, que pode 
ser aquecida através de um resistor de níquel-cádmio. 
Dentro deste tanque contendo água, vamos ter uma outra 
caixa metálica de dimensões menores contendo a parafi-
na, que será derretida pelo aquecimento da água presente 
no tanque (banho-maria). (b) Indicado para o tratamento 
de extremidades do corpo como cotovelos, mãos e dedos. 
Utilizado para analgesia, aumento de circulação local e 
processo inflamatório. 

(4) Histológico – Empregado para estender uniforme-
mente cortes histológicos, permitido a obtenção de fitas 
perfeitas, sem trincas ou dobras.

(5) no Leito – É a higienização total ou parcial do corpo 
executada em pacientes acamados, impossibilitados de 
saírem do leito.

(6) Seco – Equipamento ideal para diversas atividades 
em um laboratório, como: conservação de amostras, pré-
-desnaturação de amostras para outras aplicações, rea-
ções de amostras, estudo de coagulação, hibridização in 
situ, entre outras.

(7) Termostático–NIE-DIMEL-094–Aparelho pro vi do 
de um recipiente no qual um fluído é manti do em tem-
peratura estável.

Banqueta para uso hospitalar – Móvel hospitalar.

Barita – Radiologia – Substância homogênea (argamas-
sa) usada para revestimento das paredes, pisos e tetos das 
salas de exames radiológicos, como forma de proteção 
radiológica.

Baropodometria – Fisioterapia – Estudo da pisada e por 
consequência da postura.

Baropodômetro
(1) É um equipamento desenvolvido para a análise dos 
pontos de pressão plantar exercido pelo corpo, tanto 
em posição estática quanto em movimento. Consis-
te de uma plataforma sensível a pressão com sensores 
piezoelétricos com a mais alta concepção de tecnologia, 
conectado a um computador o qual utiliza um softwa-
re apropriado para visualizar imagens coloridas e dados 
estatísticos, com um alto valor diagnóstico. Identifica 
agentes diretos ou indiretos que proporcionam ao indi-
víduo uma instabilidade corpórea, que mais tarde serão 
impressas sob a forma de gráficos ou planilhas. Na Eu-
ropa, o baropodômetro é muito utilizado também em 
exames com pacientes diabéticos, para detectar as áreas 
de maior pressão nos pés, podendo assim aliviá-la evi-
tando a formação de úlceras e em casos mais graves a 
amputação dos pés.

(2) Instrumento para análise das pressões plantares – da 
sola dos pés, com o indivíduo em pé, caminhando e pa-
rado. É obtido gráfico dessas pressões, em todas as fases 
da marcha, desde o toque do calcanhar até o desprendi-
mento do hálux (– dedão do pé) do chão. O equipamento 
consiste de palmilhas com sensores de alta sensibilida-
de colocada dentro do calçado do paciente em contato 
direto com o pé. Essas palmilhas são conectadas a um 
sistema computadorizado que monitora o grau de distri-
buição das pressões plantares.

Barra de Apoio de Parede – Elemento usado para au-
xiliar pessoas com necessidades especiais durante ativi-
dades.

Barra de Ling – Fisioterapia
(1) É um equipamento que serve de suporte para diver-
sos exercícios de alongamento.

(2) Possui degraus que são roliços para uma boa empu-
nhadura e ele deve ser sempre fixado na parede. Indica-
da para exercícios posturais, fortalecimento muscular, 
treinamento de atividades funcionais e treino de equi-
líbrio.
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Barra Paralela – Fisioterapia
(1) É utilizada no treino de marcha (caminhada/reabili-
tação).

(2) Equipamento utilizado no treino (reabilitação) de 
mar cha (caminhada).

Barras para Wall Unit – Fisioterapia – É um equipa-
mento de Pilates indicado para: (a) Fortalecimento e 
controle muscular; (b) Correção postural; (c) Melhoria 
de tônus e força na musculatura  de  abdômen; (d) Ganho 
de flexibilidade e alongamento; (e) Melhora da capaci-
dade respiratória; (f) Equilíbrio e coordenação motora.

Barras sobre rodízios - Carro de transporte – Lavan-
deria hospitalar - Servem para o preparo prévio de algu-
mas peças para a calandra.

Barreira
(1) Contra Contaminação – Bloqueio físico que de ve exis-
tir nos locais de acesso a área onde seja exi gida asse p sia 
e onde somente se permita a entrada de pessoas com in-
dumentária apropriada (paramentação).

(2) Elementos de Contenção – Biossegurança (a) Pri-
márias – A contenção primária é proporcionada por uma 
boa técnica de microbiologia e pelo uso de equipamentos 
de segurança adequados. A imunização da equipe tam-
bém faz parte da contenção primária. (b) Secundárias 
- A contenção secundária diz respeito ao planejamento 
e a construção das instalações do laboratório, de forma 
a contribuir para a proteção da equipe de trabalho, das 
pessoas que se encontram fora do laboratório e da comu-
nidade e meio ambiente contra agentes infecciosos que 
podem ser liberados acidentalmente do laboratório.

(3) para Frasco - Equipamento de proteção contra ra-
diação – Blindagem de frasco que é projetada para envol-
ver parcial ou completamente um frasco ou recipiente que 
contenha um material radiativo sólido ou líquido. Protege 
as pessoas contra exposição desnecessária de radiação, blo-
queando parcialmente ou totalmente as emissões de radia-
ção de um frasco ou recipiente semelhante que contenha 
radiofármaco ou outro material radioativo que é utiliza-
do em procedimentos diagnósticos ou terapêuticos. Feita 
de chumbo ou materiais equivalentes, as propriedades de 
proteção podem variar  de acordo com o isótopo que está 
sendo armazenado. Algumas incluem uma abertura que 
permite acesso de agulha ao conteúdo do frasco e outros 
ou são totalmente transparentes ou possuem uma janela.

(4) para Olho - Equipamento de proteção contra radia-
ção – Dispositivo de proteção pessoal que cobre os olhos 
do paciente protegendo-os de exposição desnecessária à 
radiação primária ou difusa, associada a procedimentos  
médicos  diagnósticos  e terapêuticos. A proteção ocular 
pode ser de várias formas e são tipicamente construídos 
em forma de óculos de chumbo, chumbo, ou tungstênio 
para atenuar fótons, ou de materiais hidrogenados para 
atenuar nêutrons.

(5) para Seringa - Equipamento de proteção contra 
radiação – Dispositivo protetor de radiação que envol-
ve uma seringa enquanto o material radioativo é suga-
do para seu interior e durante sua aplicação ao paciente. 
Protege o usuário de exposição desnecessária a radiofár-
macos ou outro material radioativo utilizado em procedi-
mentos diagnósticos ou terapêuticos. É feito tipicamente 
de chumbo, com condutor de vidro plumbífero, ou de 
material plástico transparente plumbífero equivalente.

(6) Técnica (a) Boas Práticas para o Processamen-
to de Produtos para Saúde – Conjunto de medidas 
comportamentais dos profissionais de saúde visando à 
prevenção de contaminação cruzada entre o ambiente 
sujo e o ambiente limpo, na ausência de barreiras físi-
cas. (b) Conjunto de procedimentos padronizados que 
visam minimizar o risco de contaminação de pessoas 
e do ambiente. (c) RDC N° 11 - Boas Práticas para o 
funcionamento dos serviços de diálise - Conjunto de 
medidas comportamentais dos profissionais de saúde 
visando à prevenção de contaminação cruzada entre o 
ambiente sujo e o ambiente limpo, na ausência de bar-
reiras físicas.

Bastão – Fisioterapia – O mecanismo de utilização do 
bastão baseia-se no movimento guia, ou seja, o paciente 
segura o bastão com ambas as mãos, e o membro nor-
mal guia o membro comprometido. Esse dispositivo 
pode ser usado para ganhar amplitude em movimento 
de flexão de ombro, onde o bastão é levantado para fren-
te e para cima com extensão do cotovelo sem permitir 
elevação escapular ou torção do tronco. O bastão pode 
ser utilizado na mobilização do ombro após cirurgia de 
carcinoma invasor da mama, atuando nos movimentos 
de extensão do ombro e flexão do cotovelo, podendo ser 
também utilizado para restaurar movimentos de rotação 
interna e externa de ombro.

Bateria
(1) Instrumento de teste – Dispositivo usado para tes-
tar a qualidade de habilidades de carga da bateria para 
avaliar seu valor considerando uso adicional. A unidade 
pode ter uma função de carga embutida.

(2) de Cilindros – Gases Medicinais - RDC 50/03 – 
Conjunto de cilindros de acondicionamento de gases 
comprimidos a alta pressão conectados a um coletor an-
tes do bloco central.

Bengala com quatro  pontas – Elemento indicado pa  ra 
auxiliar pessoas com dificuldades de locomoção.

Berçário
(1) Ambiente destinado a alojar recém-nascidos.

(2) de Cuidados Intensivos – Ambiente destinado a 
cuidados aos recém-nascidos que requeiram assistência 
médica ou de enfermagem ininterrupta.

(3) de Cuidados Intermediários – Ambiente hospitalar 
destinado à assistência ao recém-nascido enfermo e/ou 
prematuro sem necessidade de cuidados intensivos e/ou 
aqueles que receberam alta da unidade de terapia inten-
siva neonatal.

Berço
(1) Aquecido – Equipamento utilizado para fornecer 
suporte térmico para o recém-nascido na sala de par-
to, para fornecer estabilidade térmica durante proce-
dimentos rotineiros de cuidado e higiene, para recém-
-nascidos e bebês doentes, e para bebês sob tratamento 
médico que devam permanecer por tempo prolongado 
em ambientes resfriados. É constituído basicamente de 
um sistema de calor irradiante, projetado para ser utili-
zado com recém-nascidos nos seus primeiros momentos 
de vida ou durante atendimento prolongado, quando o 
acesso fácil ao recém-nascido ao sistema e a visualização 
são necessários sem interrupção de aquecimento.

B
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(2) de Maternidade-(a) Cama destinada ao recém-
-nascido sadio, nascido no  hospital. O berço destinado a 
recém-nascidos doentes, prematuros, crianças doentes e 
recém-nascidos admitidos para  tratamento é considerado 
leito infantil e, como tal, será computado na lotação (b) 
Terminologia  médico-hospitalar – É a cama destina-
da ao recém-nascido sadio, nascido no hospital. Nota: O 
berço destinado a recém-nascidos enfermos, prematu-
ros, crianças enfermas e recém-nascidos admitidos para 
tratamento é considerado leito infantil e, como tal, será 
computado na lotação.

(3) Hospitalar para Recém-Nascido – Móvel hospitalar 
para uso por recém-nascidos.

Bicicleta Ergométrica – Equipamento para ginástica si-
mula o uso de uma bicicleta.

Bico de Bunsen – É um queimador de gás usado corren-
temente no laboratório como Fonte de aquecimento. Este 
funciona por combustão completa de gases (hidrocarbo-
netos), nomeadamente de propano (C3H8) ou de butano 
(C4H10) ou de ambos.

Bilirrubinômetro Transcutâneo – Equipamento pa-
ra me di das Transcutânea de bilirrubina de forma não 
in vasiva, sem a necessidade da coleta de san gue, assim 
evitando um trauma, uma dor, uma di minuição no risco 
de infecção ao recém-nascido; Com a finalidade de evi-
tar o Kernicterus em recém-nascidos, o bilirrubinôme-
tro transcutâneo permite realizar um cálculo rápido das 
concentrações de bilirrubina, a utilizar como elemento 
auxiliar no tratamento da icterícia. As leituras são reali-
zadas automaticamente quando a sonda de medição do 
equipamento é colocada na testa ou esterno do paciente e 
ligeiramente pressionado para obter o resultado em pou-
cos segundos. O equipamento destina-se a ser utilizado 
no hospital para dar assistência ao corpo clínico na mo-
nitorização do desenvolvimento de hiperbilirrubinemia 
em recém-nascidos, portanto um tratamento adequado, 
juntamente com outros fatores clínicos e medidas labo-
ratoriais. O medidor transcutâneo mede do tecido sub-
cutâneo em recém-nascidos através da detecção da di-
ferença de densidade óptica em dois comprimentos de 
onda. Resultados imediatos em mg/dL ou umol/L, Local 
das medições: Testa ou esterno do recém-nascido inde-
pendentemente da cor de pele Este equipamento já foi 
citado em múltiplos estudos que dão suporte ao seu uso.

Biofotômetro - Oftalmologia – Instrumento para estu-
dar e medir a adaptação da retina à luz e à escuridão.

Biombo
(1) Hospitalar – Também conhecido como Biombo mó-
vel é utilizado para separação entre leitos e ambientes 
hospitalares.

(2) Plumbífero – Mobiliário hospitalar revestido de 
chum bo, dotado ou não de visor, usado para proteção do 
pro fissional durante a realização de exames radiológicos.

Biometria
(1) É o estudo estatístico das características físicas ou 
comportamentais dos seres vivos. 

(2) Oftalmologia – É o exame de visão capaz de medir o 
comprimento axial do globo ocular e de suas estruturas 
(câmara anterior, cristalino, cavidade vítrea), utilizando 
uma sonda com ondas de ultrassom.

Biómetro – Oftalmologia – É um equipamento utilizado 
em oftalmologia para determinar a potência das lentes 
intraoculares (LIO). Os novos biómetros são projetados 
para responder às necessidades das cirurgias refrativas, 
nomeadamente na operação de catarata. Permite ser in-
tegrado facilmente com um computador fixo ou portátil, 
ou tablet tornando a solução, se necessário, portátil. A in-
formação pode ser facilmente transferida para os registos 
eletrônicos médicos (EMR).

Biomicroscopia Ocular – Oftalmologia – Exame das es-
truturas externas e internas do globo ocular com diversos 
aumentos ópticos através de um equipa mento chamado 
Lâmpada de Fenda ou Biomicroscópio Ocular.

Biomicroscópio Ultrasónico - Oftalmologia –Trata-se 
de um ecógrafo com sonda de alta frequência que per-
mite obter, com elevada resolução, a visualização de todo 
o segmento anterior do globo ocular, mesmo nos casos 
de opacidade dos meios transparentes (córnea e crista-
lino). Com este equipamento, é possível fazer medições 
precisas das estruturas do segmento anterior, como por 
exemplo, do ângulo irido-corneano, da profundidade e 
diâmetro da câmara anterior e do-sulco-sulco, impor-
tantes quer para fins diagnósticos (glaucoma de ângulo 
estreito), quer para a cirurgia refrativa com implantes 
de lentes fáquicas de câmara posterior (ICL). É o único 
exame imagiológico que permite observar e medir as 
estruturas e as neo-formações rectro-iridianas, como os 
tumores da íris e corpo ciliar.

Biopse – Ver Biópsia.

Biópsia – Extração de uma pequena porção de tecido 
vivo procedente de um órgão ou parte do corpo para 
observar ao microscópio. A biópsia é um importante 
meio para o diagnóstico do cancro ao examinar um 
frag  mento de tumor. A biópsia costuma realizar-se me-
diante uma agulha oca  especial introduzida no fígado, 
rim ou outro órgão e, geralmente causa pouca pertur-
bação ao doente.

Bioquímica – Estudo dos processos e substâncias quími-
cas que têm lugar nos seres vivos.

Biossegurança
(1) Condição de segurança alcançada por um conjunto 
de ações destinadas a prevenir, controlar e reduzir ou 
eliminar riscos inerentes às atividades que possam com-
prometer a saúde humana, animal e vegetal e o meio am-
biente.

(2) Conjunto de medidas voltadas para a prevenção, con-
trole, minimização ou eliminação dos riscos presentes 
nas atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvol-
vimento tecnológico e prestação de serviços que podem 
comprometer a saúde do homem, dos animais, a preser-
vação do meio ambiente e/ou a qualidade dos trabalhos 
desenvolvidos.

(3) Laboratórios de processamento de células progeni-
toras hematopoéticas provenientes de medula óssea e 
sangue periférico e bancos de sangue de cordão umbi-
lical e placentário - Condição de segurança alcançada 
por um conjunto de ações destinadas a prevenir, contro-
lar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que 
possam comprometer a saúde humana, animal e do meio 
ambiente.
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Bipap – Termos utilizados em Terapia Intensiva - Apa-
relho utilizado para suporte à respiração de forma não 
invasiva, utilizando máscaras nasal ou facial, para evitar 
a necessidade de intubação.

Biseladora automática - Oftalmologia – Máquina de 
montagem, destinada a lapidar, facetar e modelar au-
tomaticamente as lentes prontas dentro de modelos e ta-
manhos indicados.

Bisturi
(1) a Laser – Um bisturi a laser é usado em procedimentos 
de Odontologia com a finalidade de simplificar o processo 
de remoção de tecido. Alguns instrumentos são projeta-
dos para o uso de tecidos moles. Um exemplo é o laser de 
CO2 dental. Essencialmente, um bisturi a laser é um laser 
dental. Bisturis laser são apreciados neste campo por sua 
precisão, especialmente em comparação com ferramen-
tas comuns. Operações de tecidos moles incluem proce-
dimentos como raspar o tecido gengival e a remoção de 
papilomas orais, bem como, da mesma forma, carne tex-
turizada ou feridas superficiais. A precisão desses tipos de 
instrumentos é devida em parte ao feixe de luz extrema-
mente esbelto que garante precisão como que dizima alvo 
de tecidos moles. Lasers de tecido duro, por outro lado, 
são utilizados para o direcionamento de matéria mais 
densa, incluindo cavidades e ossos. Operações envolven-
do diretamen te os ossos da boca são exemplos claros.

(2) Cirúrgico – É um instrumento cirúrgico, usado para 
fazer incisões, caracterizado por possuir uma lâmina 
muito afiada. Há diversos tamanhos de cabo e tipos de 
lâminas, para funções específicas.

(3) de Argônio – É um equipamento a base de gás Argô-
nio que transfere a energia elétrica aos tecidos através de 
um canal de gás ionizado, é de fácil manuseio e é utiliza-
do nas cirurgias de órgãos de alta vascularização.

(4) Elétrico (a) Bisturi Elétrico ou Gerador Eletro Ci-
rúrgico – é um equipamento portátil, que tem co mo fun-
ção a geração de uma corrente elétrica al ter nada de baixa 
frequência transformando a em corrente elétrica de alta 
frequência e alta potência. Es ta tem o objetivo de cortar 
e coagular os tecidos bio lógicos durante os procedimen-
tos cirúrgicos.Os bisturis convencionais surgiram com a 
evolução dos equipamentos eletro cirúrgico (Electrical 
Surgical Units – ESU), para serem utilizados em proce-
dimentos cirúrgicos com o objetivo de cortar e coagular 
os tecidos de forma mais precisa e segura ao paciente . O 
Bisturi Elétrico (BE) é composto dos seguintes compo-
nentes: eletrodo ativo (caneta), eletrodo dispersivo (ele-
trodo passivo ou placa neutra), fonte geradora de ener-
gia, cabos e pedais. (b) Videolaparoscópio - Empregado 
para a coagulação e corte de estruturas. É com ele que 
pontos sangrantes são coagulados e órgãos são descola-
dos das estruturas às quais estão fixados.

(5) Elétrico Bipolar – Neste tipo de bisturi a corrente 
elétrica passa pela pinça e retorna ao aparelho.

(6) Elétrico Monopolar – O bisturi elétrico monopolar 
é uma unidade eletrocirúrgica que, ao mesmo tempo em 
que corta os tecidos, promove a coagulação dos vasos san-
grantes, abreviando o tem po cirúrgico. Este, utiliza em seu 
funcionamento, altos valores de corrente elétrica em alta 
fre quência (300 kHz e 3 MHz) e trabalha com alta ten são, 
faiscamentos e geração de interferência ele tromagnética.

(7) Ultrassônico – Este tipo de bisturi utiliza-se da ener-
gia ultrassônica para seu funcionamento de corte e/ou 
coagulação hemostática. É formado de um gerador ul-
trassônico, elemento de mão, pedal e instrumental para 
operações abertas e minimamente invasivas. Este equipa-
mento não provoca fumaça nos procedimentos.

Blindagem - Proteção Radiológica – Barreira proteto-
ra. Material ou dispositivo interposto entre uma fonte 
de radiação e seres humanos ou meio ambiente com o 
pro pósito de segurança e proteção radiológica.

Bloco Central – Gases Medicinais - RDC 50/03 – Con-
junto formado pelas válvulas reguladoras de pressão, 
manômetros, válvulas de manobra, de bloqueio e de re-
tenção, além de outros dispositivos de segurança e de 
controle.

Blocos de - Medicina Nuclear
(1) Colimação – São acessórios utilizados nos aparelhos 
de teleterapia (tratamento com radiação externa) que 
possibilitam modificar o formato dos campos de irra-
diação enquanto protege áreas que não se deseja irradiar 
(cerobend).

(2) de Proteção – Material de alta densidade, utilizado 
para proteger áreas adjacentes ao volume a ser irradiado.

Bloqueios – Eletrocardiógrafos – Demora anormal na 
condução elétrica no NAV ou no feixe de His, ocasio-
nado ritmo diferente entre átrios e ventrículos (2:1, 3:1, 
etc.): 1° grau: apenas retardo; 2° grau: dissociação de 
frequências.

Bocal
(1) de Conexão – Conexões e roscas para válvulas de 
cilindros para gases comprimidos - NBR 11725 - Parte 
da válvula por onde é feito o acoplamento para enchi-
mento e utilização do cilindro.

(2) para Espirômetro – Elemento descartável para ins-
talação em espirômetros, garantindo assim a higiene e 
proteção dos pacientes.

Bola – Fisioterapia
(1) Reabilitação e condicionamento nas áreas de: Fitness 
(educação física e esportes), Fisioterapia, Me dicina, Fo-
noaudiologia, Pedagogia, Terapia ocupa cional e atendi-
mento ao domicílio.

(2) Cravo – Utilizadas para a Reabilitação na Fisioterapia.

(3) Suíça (a) Bola de material elástico, utilizada para exer-
cício físico e como instrumento de fisioterapia. (b) Usada 
para realização de exercícios de correção postural, alon-
gamento do tronco, membros superiores e inferiores, trei-
namento  de equilíbrio, a fim de proporcionar um melhor 
controle do tronco, o que ajudará muitas atividades físi-
cas, como tocar cadeira, transferências, dirigir veículos, 
praticar esportes, higiene pessoal, alimentação e outras, 
além de fortalecimento dos músculos supe riores e infe-
riores e de músculos do equilíbrio e estática.

(4) Tipo Feijão – É um rolo inflável, que pode ser com-
prado em tamanhos diferentes. São adequadas para o uso 
em terapia, especialmente para se trabalhar com pessoas 
que têm problema de equilíbrio e coordenação.

Boletim - Dinâmica Administrativa – É a publicação 
periódica que, em geral, constitui órgão de divulgação.

B
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Bolsa
(1) de Alimentação Enteral – Dispositivo utilizado para 
a nutrição feita por uma via diferente da gastrointestinal. 
A nutrição parenteral pode servir para complementar 
(parcial) ou para substituir completamente (total) a ali-
mentação normal, pela via enteral. Consiste basicamen-
te de uma solução ou emulsão preparada para estar em 
equilíbrio com as demandas do organismo de nutrientes 
como carboidratos, aminoácidos, lipídeos, vitaminas e 
minerais.

(2) de Colostomia – Destina-se à utilização temporária 
ou permanente, por indivíduos ostomizados, para a co-
leta do bolo fecal dos diferentes segmentos do intestino, 
através do ostoma para um posterior descarte.

(3) para Coleta de Sangue – Sistema de Bolsa para co-
leta de sangue com anticoagulante CPDA-1ou CDP com 
solução aditiva.

Bolus Padronizado – Tratamento de Radioterapia – A 
utilização de feixe de elétrons convive com a necessidade 
frequente da utilização de bolus para superficialização das 
curvas de isodose. Esse acessório consiste em um jogo de 
placas de polímero, com densidade semelhante à do cor-
po humano, com diferentes espessuras, ideal para uso em 
superfícies planas.

Bomba
(1) Uso geral – Um dispositivo alimentado por ele-
tricidade, gás pressurizado ou pressão de água, pa ra a pro-
dução de vácuo (pressão negativa) e/ou pressão positiva. 
Utilizando- se de mecanismos, por exemplo, membranas, 
pistões, engrenagens, ou pa lhetas, utilizadas como uma 
bomba de uso geral na produção de pressão positiva e ne-
gativa para, por exemplo, contribuir com o funcionamen-
to de outros dispositivos no desempenho de sua função. 
Este dispositivo não é diretamente usado em pessoas.

(2) Ambulatorial de Infusão - Bombas de infusão – Sis-
temas de Infusão – As bombas ambulatoriais de infusão 
administram soluções (agentes parenterais) através de 
seringas ou reservatórios compressíveis e são pequenas o 
suficiente para serem carregadas pelo paciente. São usa-
das para infundir soluções via intravenosa (IV), epidural 
e ocasionalmente intra-arterial. A infusão pode se dar 
continuamente (por exemplo, hormônio do crescimento, 
nutrição parenteral total e quimioterapia) ou intermiten-
temente (como no caso de antibióticos). Pacientes que 
necessitam apenas de terapia de infusão podem ser trata-
dos fora do hospital com uma bomba de infusão ambula-
torial. A infusão se dá através de um cateter que pode ser 
implantado em uma veia periférica ou central. Bombas 
ambulatoriais eletrônicas (Bombas peristálticas, Bom-
bas a seringa, Bombas de insulina) utilizam os mesmos 
mecanismos de infusão. Existem também  bombas de 
infusão descartáveis, como a bomba por balão elástico, 
onde a pressão de infusão é obtida pelo preenchimento 
de um balão elástico, e o controle do fluxo é feito atra-
vés das características do  equipo. A maioria das bombas 
ambulatorial é alimentada a bateria e são microcontrola-
das, sendo que alguns modelos permitem programações 
complexas de regimes de infusão de mais de uma droga.

(3) Centrifuga – O sistema de perfusão é usado para 
bombeamento de grande quantidade de  sangue, por um 
longo período, em cirurgias cardíacas com circulação ex-
tracorpórea ou circulação assistida, e também em trans-

plantes hepáticos. A Bomba centrífuga é confeccionada 
em material biocompatível, apresentando formato de co-
nes concêntricos e desprovido de pás.

(4) Centrífuga para Sistema de Derivação (by-pass) 
Cardiopulmonar – Dispositivo acionado com eletrici-
dade da rede (alimentação em corrente alternada - CA) 
destinado à circulação do sangue através do circuito ex-
tracorpóreo de um sistema de derivação (bypass) cardio-
pulmonar sem roletes, através de um mecanismo de for-
ça centrífuga, para a troca e reinfusão de gás. Inclui um 
tambor de centrifugação e canais de fluxo; a unidade de 
acionamento conectada ao dispositivo utiliza o magne-
tismo para acionar o tambor que imprime o movimento 
que faz circular o sangue à medida que este entra. Trata-
-se de um dispositivo de uso único.

(5) de Infusão - (a) Aparelho médico-hospitalar ou vete-
rinário, utilizado para infundir líquidos tais como drogas 
ou nutrientes, com controle de fluxo e volume nas vias 
venosa, arterial ou esofágica. Existem vários modelos de 
Bomba de Infusão, mas podemos dividi-las em três classes 
principais: (a1) Bombas de Infusão Volumétricas Univer-
sais; (a2) Bombas de Infusão de Equipos Especiais e (a3) 
Bombas  de  Infusão  de Seringas.  (b) É uma designação 
co mum, mas inadequada (originada da tradução literal 
do inglês) de Bomba de Perfusão. É um aparelho médico-
-hospitalar ou veterinário, utilizado para perfundir líqui-
dos tais como fármacos ou nutrientes, com controle de 
fluxo e volume nas vias venosa, arterial ou esofágica.

(6) de infusão - Sistemas de Infusão – Bombas de in-
fusão são usadas quando se necessita de maior pre cisão 
na aplicação de fluidos no paciente, ou quan do é neces-
sário empregar fluxos maiores que os obtidos com siste-
mas gravitacionais ajustados ma nualmente. Nas bombas 
de infusão a pressão de infusão independe da pressão 
gravitacional, e muitas vezes são maiores que a pressão 
gravitacional. O controle do fluxo pode ser volumétrico 
ou não volumétrico, e o mecanismo de infusão pode ser 
peristáltico, por pistão ou por seringa. São utilizadas nas 
seguintes situações: (a) Em oncologia, nos tratamentos 
de quimioterapia; (b) UTI, para administração contínua 
de drogas cardiovasculares; (c) Unidades de queimados; 
(d) Durante e após cirurgias; (e) Tratamento de pacientes 
desidratados; (f) Neonatologia (devido ao baixo peso e 
sensibilidade dos pacientes é indispensável à utilização 
de sistemas de infusão precisos e confiáveis); (g) Em te-
rapias intravasculares feitas na casa do paciente. São os 
critérios de utilização: (a) Quando se necessita maior 
precisão do que a obtida com os métodos gravitacionais; 
(b) Quando for necessária pressão positiva para vencer 
a pressão do vaso sanguíneo como em terapia intra-ar-
terial; (c) Quando a extravasão da droga infundida esti-
ver associada à morbidade; (d) Quando o volume total 
a ser infundido não puder ser ultrapassado; (e) Quando 
especificado pelo fabricante da droga; (f) Quando a taxa 
de administração das drogas for pré-determinada; (g) 
Quando a bomba representar um método efetivo para a 
diminuição de risco ao paciente.

(7) de Infusão de Analgésicos Controlada pelo Pacien-
te (PCA) - Bombas de infusão – Sistemas de Infusão 
– Bombas de infusão PCA operam de forma análoga às 
demais bombas de  infusão, com a diferença de que estas 
infundem doses de medicamento conforme a requisição 
do paciente, isto é permitem que o paciente se auto ad-
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ministre doses de analgésicos por via intravenosa, sub-
cutânea ou epidural. Bombas PCA são indicadas para 
pós-operatório, pacientes terminais e traumatizados que 
apresentem um perfil psicológico adequado, e permitem 
administração segura de analgésicos conforme a neces-
sidade do paciente, mas dentro dos limites prescritos 
pelo médico responsável. Para evitar “over dose”, pode-se 
ajustar o intervalo mínimo de tempo entre uma infusão 
e outra (intervalo de bloqueio do mecanismo). Também 
são programáveis a dose basal e o volume da dose extra. 
O botão de acionamento pode estar localizado na bomba 
ou em um cabo junto ao leito do paciente.

(8) de Infusão de Equipos Especiais - Bomba de Infusão 
– As bombas de Infusão com equipos espe ciais podem 
ser do mesmo principio peristáltico descrito acima, po-
rém utilizando equipos feitos com um segmento de tubo 
mais elástico e mais resistente que o padrão dos tubos de 
infusão normais. Normalmente o material utilizado é o 
silicone, que proporciona maior precisão e durabilidade 
(até 48 horas). Também são bombas de equipos especiais 
as que utilizam outros métodos como os de êmbolos ou 
membranas flexíveis acopladas a válvulas de esferas ou 
laminares que só permitem o fluxo unidirecional. O fluxo 
neste caso é pulsátil e também controlado por motores 
de precisão. Alguns modelos carregam seu próprio supri-
mento de energia e líquido, como por exemplo, as nor-
malmente usadas para dosagens contínuas de insulina ou 
anestésicos, presas à cintura do portador.

(9) de Infusão de Seringas - Bomba de Infusão – As 
bombas de Infusão de seringa, utilizam seringas de inje-
ção descartáveis comuns para infundir. Por meio de um 
dispositivo mecânico, um acionador vai empurrando o 
embolo da seringa continuamente, podendo ser um eixo 
sem-fim ou engrenagens tipo pinhão e cremalheira. Um 
tubo fino (equipo de seringa) conduz o líquido da seringa 
para dentro do corpo, que pode ser por uma agulha de 
injeção ou cateter. São os modelos de maior precisão e 
fluxo contínuo.

(10) de Infusão de Uso Geral - Bombas de infusão - Siste-
mas de Infusão – Bombas de infusão de uso geral são usa-
das para aplicar com precisão soluções contendo drogas 
através de rotas intravenosa e epidurais em procedimentos 
terapêuticos ou de diagnóstico. São usadas em hospitais, 
estabelecimentos de saúde alternativos e ambulâncias.

(11) de Infusão Implantável – Dispositivo implantável 
projetado para exercer uma pressão positiva de forma 
a manter a administração de fluidos que são infundi-
das no corpo em períodos, taxas de fluxo e volume pré-
-determinados.

(12) de Infusão para Seringa – As bombas de Infusão 
de seringa utilizam seringas de injeção descartáveis co-
muns para infundir. Por meio de um dispositivo mecâni-
co, um acionador vai  empurrando o embolo da seringa 
continua mente, podendo ser um eixo sem-fim ou engre-
nagens tipo  pinhão e cremalheira. Um tubo fino (equipo 
de seringa) conduz o líquido da seringa para dentro do 
corpo, que pode ser por uma agulha de injeção ou cateter. 
São os modelos de maior precisão e fluxo contínuo.

(13) de Infusão Volumétrica – É um aparelho médico-
-hospitalar ou veterinário, utilizado para perfundir líqui-
dos tais como fármacos ou nutrientes, com controle de 
fluxo e volume nas vias venosa, arterial ou esofágica.

(14) de Infusão Volumétricas Universais - Bomba de 
Infusão – Este tipo de Bomba de Infusão, utiliza equipos 
de soro padrão para bombear e controlar os líquidos a 
serem infundidos para dentro do corpo. O controle de 
fluxo nestes equipos sem bomba infusora é normalmente 
feito por gravidade e estrangulamento da luz do tubo por 
um dispositivo chamado de pinça rolete. Quanto maior 
a luz interna do tubo, maior a vazão e vice-versa. Este 
método não é estável e varia muito com a temperatura 
e acomodação do material do tubo, que mede de 2,5 à 
4 milímetros de diâmetro e cerca de 2 metros de com-
primento. Com a bomba de infusão, um acionador me-
cânico provoca um deslocamento do líquido no interior 
do tubo por ação peristáltica. Este mecanismo pode ser 
classificado de rotativo ou linear. O rotativo é composto 
de um rotor principal munido de roletes que pressionam 
o tubo dentro de uma voluta ou caçapa, algo como meia 
panela. O linear é composto de teclas que pressionam o 
tubo de plástico em sequência e modo senoidal, também 
de encontro a um encosto. O mecanismo é acionado por 
um motor de passos com redutor e comandado por um 
circuito eletrônico de precisão, capaz de informar ao 
operador o fluxo e quantidade de líquido à infundir ou já 
processado. O fluxo pode variar desde 0,5 mililitros por 
hora até 1 litro por hora e quantidades de 1 mL até 10 
litros, conforme necessidades do paciente. 

(15) de Infusão Descartável – É uma bomba descartável 
elastomérica para infusão de drogas citotóxicas, antibió-
ticos e analgésicos. Este dispositivo permite a mobilidade 
dos pacientes ao receber o tratamento e oferece uma al-
ternativa segura e simples à outros tipos de dispositivos 
eletrônicos. É indicada para a administração continua 
de fármacos através de vias de acesso endovenosa, intra-
-arterial, intramuscular, subcutânea ou epidural.

(16) de Insulina - Bombas de infusão - Sistemas de In-
fusão – Bombas de insulina são bombas para uso ambu-
latorial específicas para infusão de insulina em indivíduos 
portadores de diabetes Tipo I (insulinodependentes). A 
infusão se dá através de um cateter subcutâneo inseri-
do na região abdominal. O reservatório geralmente tem 
capacidade para 3mL de solução, o suficiente para dois 
dias. Tais bombas infundem micro volumes (“boluses”) 
de forma pulsátil, fornecendo um controle metabólico 
melhor do que as injeções, porque infundem insulina de 
maneira semelhante à de um pâncreas saudável. Na maior 
parte do tempo, opera com um fluxo basal, suficiente para 
assegurar o volume de glucose necessário para fornecer 
energia ao paciente durante a noite e nos intervalos entre 
refeições. A taxa basal é definida em unidades por hora, 
programando-se um microprocessador. Pode-se infundir 
uma dose extra nos horários das refeições (geralmen-
te 30 minutos antes, antecipando a elevação de glucose 
no sangue com a digestão dos alimentos). A dose extra é 
calculada levando-se em conta o conteúdo calórico e de 
carboidrato da refeição e do nível de glucose pré-refei-
ção. Sistemas de malha aberta de infusão de insulina não 
monitoram o nível de insulina no sangue do paciente e 
pode-se utilizar como coadjuvante, um monitor portátil 
de glucose no sangue para realizar pelo menos 4 análises 
diárias. Os resultados das análises podem ser utilizados 
para reprogramar a bomba de infusão de insulina. Pa-
cientes diabéticos independentes de insulina (Tipo II e 
diabetes induzida por gravidez) podem eventualmente, 
ser tratados com infusão subcutânea intermitente de in-
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sulina. A maioria das bombas de insulina utiliza cateter 
revestido internamente por um material que não reage 
com a insulina (“polyolefin”), a fim de evitar incrustações 
(com perda de insulina) e entupimento do cateter. Algu-
mas bombas têm capacidade de guardar dados e possuem 
um comando de “automaticoff” que encera a infusão de 
insulina após um período pré- programado, evitando as-
sim hipoglicemia.

(17) de Múltiplos Canais - Bombas de infusão - Sis-
temas de Infusão – Pacientes de UTI muitas vezes neces-
sitam de múltiplas infusões contínuas ao mesmo tempo. 
Por exemplo, além de terapia intravenosa com drogas, o 
paciente também necessita de reidratação. Quando solu-
ções de mais de um reservatório precisam ser infundidas, 
podem-se utilizar bombas de infusão com múltiplos ca-
nais ou uma combinação de bombas de canal único, mon-
tadas num único polo IV. Algumas bombas permitem a 
infusão simultânea ou intercalada (piggybacking) de duas 
soluções com taxas e volumes de infusão diferentes. No 
modo intercalado, para iniciar uma infusão secundária, 
é preciso fechar a linha primária, ajustar a infusão secun-
dária, e então reabrir a linha primária quando a infusão 
secundária terminar (normalmente indicada por aciona-
mento de alarme próprio).

(18) de Rolo – Bomba que utiliza rolos giratórios que 
apertam uma tubulação macia (mangueira) contra a pa-
rede de um alojamento, produzindo um bombeamento 
com efeito pulsativo. É tipicamente usado para a admi-
nistração de quantidades precisas de líquidos, por exem-
plo, para dispositivos de laboratório e equipamento.

(19) de Sangue – É um aparelho de assistência ventricu-
lar destinado para uso em humanos. Ele pode ser usa-
do para ambos os suportes univentriculares (LVAD ou 
RVAD) e para o suporte biventricular.

(20) de Seringa – Equipamento para laboratório alia a 
mais alta eficiência em precisão e qualidade na transfe-
rência de fluidos em pequenos volumes com fluxo contí-
nuo, sejam aquosos, viscosos, corrosivos ou tóxicos.

(21) de Vácuo – Equipamento destinado à produção de 
vácuo ou à redução adicional da pressão de um vácuo já 
existente.

(22) Implantável - Bombas de infusão – Sistemas de 
Infusão– Em alguns casos de dores crônicas (como as 
causadas por trauma físico e por alguns tipos de câncer), 
que não encontram solução nem com doses elevadas de 
medicação oral, e em que é necessário aplicar a droga o 
mais próximo possível de uma região específica, para re-
duzir a dose efetiva, pode-se utilizar bombas de infusão 
implantáveis. O mecanismo de controle e infusão é im-
plantado sob a pele, por exemplo, na região abdominal 
ou na região lombar, e um cateter, também implantado, 
leva a droga até a região alvo. Bombas implantáveis de-
vem ser pequenas e confiáveis. Devem permitir recarga 
do reservatório, e nos modelos eletrônicos a programação 
e o controle devem ser feitos externamente, por exemplo, 
através de ondas de rádio frequência (RF). A bateria deve 
permitir uma certa autonomia de tempo antes da substi-
tuição da bomba (cirúrgica). Existem modelos comerciais 
que permitem recarga, mas não regulação. A recarga se 
dá por injeção de fluido através da perfuração do septum. 
O cateter, também implantado cirurgicamente, é um tubo 
fino, com uma ponta conectada à bomba e a outra ponta 

localizada no espaço intratecal (ao redor da medula espi-
nhal), onde a medicação para dor é liberada diretamente 
no fluido que envolve a medula espinhal, em doses con-
troladas precisamente. Normalmente a dose nestes casos 
é apenas uma fração daquela que seria necessária, caso 
fosse administrada oral ou intravenosamente (muitas 
vezes sem alcançar o efeito desejado), uma vez que está 
sendo aplicada no local por onde a informação da dor é 
transmitida. Os efeitos colaterais são bastante reduzidos 
com a utilização da bomba implantável. As bombas im-
plantáveis são projetadas para não causar desconforto e 
não restringir os movimentos do paciente. A droga no re-
servatório é renovada através de injeção aplicada na parte 
central da bomba, no consultório médico, tipicamente a 
cada 6 a 8 semanas.

(23) Manual – Através de um simples acionamento do 
pé ou da mão impulsiona a bomba para inflar um objeto 
com gás (normalmente ar) ou líquido. Tais objetos inflá-
veis podem ser, por exemplo, colchões especiais ou anéis 
de apoio de cabeça.

(24) para Leite Materno – A retirada de leite materno, 
quando por algum problema a mãe não consegue ama-
mentar a criança.

(25) para Nutrição – Equipamento utilizado para admi-
nistração segura de nutrição parenteral. Os dispositivos 
utilizados devem ser trocados a cada 24-48 horas, de acor-
do com as normas de cada  instituição, que deve padroni-
zar esse processo e estabelecer parâmetros baseados em 
evidências científicas, experiências e nos recursos dispo-
níveis na instituição.

Bordô
(1) Cores para Cilindros de Gases – Acetileno.

(2) Com Faixa Amarela – Cores para Cilindros de Ga-
ses – Acetilenos para Absorção Atômica.

Borramento–Radiologia – Ausência de nitidez em uma 
radiografia.

Bota
(1) (ou sapato fechado) Impermeável – Equipamento 
de Proteção Individual – Proteção da pele do profissio-
nal, em locais úmidos ou com quantidade significativa de 
material infectante (centros cirúrgicos, expurgos, central 
de esterilização, áreas de necropsia, situações de limpeza 
ambiental e outros).

(2) de Borracha - Equipamentos de Segurança - Bios-
segurança – São usadas para proteção dos pés durante 
atividades em áreas molhadas, para transporte de mate-
riais e resíduos e para a limpeza de locais contaminados, 
entre outras atividades.

Bowie-Dick (teste químico de) – Controle da Eficácia da 
Esterilização – É especialmente útil para observar a re-
moção do ar nas autoclaves de alto-vácuo e assim garantir 
a penetração uniforme do vapor nos materiais. Este teste 
deve ser realizado diariamente no primeiro ciclo do apa-
relho e consiste na utilização de um indicador químico 
comercialmente disponível pelo tempo indicado pelo fa-
bricante ou pode ser improvisado com o uso de fita para 
autoclave colado em X sobre uma folha de papel não en-
cerado (24x30 cm) e colocado no centro geométrico de 
uma pilha de 28 toalhas de algodão dobradas em quatro, 
resultando num pacote de 24x30 cm de dimensão. Este 
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deve ser colocado na autoclave onde o acesso do vapor é 
mais difícil, ou seja, na parte inferior e na frente, efetuar 
a operação de pré-vácuo da câmara, de acordo com as es-
pecificações do fabricante e autoclavar o teste a 134-137ºC 
durante exatamente 3 minutos e meio. A mudança de co-
loração uniforme da fita indicadora assegura um comple-
to e eficiente contato do vapor nos materiais.

Braçadeira – Esfigmomanômetro mecânico do tipo 
ane roide – Conjunto flexível e ajustável utilizado, quan-
do insuflado, para obstruir o fluxo de sangue na artéria, 
determinando a pressão que dá início ao processo de me-
dição da pressão arterial.

Bradicardia – Eletrocardiógrafos – Caracterizada por 
frequência menor que 60 bpm. Condição que pode ser 
encontrada em indivíduos normais em repouso ou em 
atletas. Pode ser causada por depressão do NSA.

Branco
(1) Cores de Segurança – Para assinalar a localização 
de coletores de resíduos e bebedouros, áreas de armaze-
nagem, áreas em torno dos equipamentos de socorro de 
urgência, de combate a incêndio ou outros equipamentos 
de emergência, zona de segurança, etc.

(2) Cores para Canalização – Para identificar tubulações 
de vapor.

Braquiterapia – Medicina Nuclear
(1) É o tratamento realizado quando se coloca a fonte 
de irradiação junto à área que será tratada, podendo 
moldá-la (moldes) ou ser colocada dentro do tecido que 
será tratado, isto é intersticialmente (implantes). Para 
sua realização são utilizados isótopos radioativos, como 
por exemplo, Irídio, Iodo, Cobalto, Ouro, entre outros. 
Quando se utiliza um isótopo com baixa atividade a bra-
quiterapia será realizada de uma forma lenta e é deno-
minada braquiterapia de baixa taxa de dose. Nesse caso, 
em geral, o paciente deverá ficar internado durante sua 
realização, com exceção para quando se usa isótopos 
com baixa energia, e, portanto, com baixo risco de expo-
sição  das outras pessoas à radiação. Quando o isótopo 
tem alta atividade a braquiterapia será realizada de uma 
forma rápida é denominada braquiterapia de alta taxa 
de dose. Esta, em geral, é realizada ambulatorialmente. 
Há, também, a braquiterapia de média taxa de dose. Os 
cálculos para melhor forma de distribuição das fontes 
radioativas e o tempo necessário para a realização do 
tratamento podem ser feitos manualmente, mas são pre-
ferencialmente realizadas por softwares especialmente 
desenvolvidos para a técnica empregada, isto é, são re-
alizadas por computadores. Os procedimentos mais fre-
quentemente realizados incluem o tratamento de câncer 
colo uterino, endométrio, próstata, pulmão, de partes 
moles, mama, boca, esôfago, olho e cérebro.

(2) Radioterapia mediante o uso de uma ou mais fontes 
seladas emissoras de raios gama ou beta utilizadas para 
aplicação superficial, intracavitária, intraluminal ou in-
tersticial. 

(3) com Alta Taxa de Dose (a) Nesta modalidade tera-
pêutica utiliza-se um elemento radioativo com alta ativi-
dade e que, portanto, libera alta dose em um curto espaço 
de tempo, permitindo aplicações rápidas. (b) Braquite-
rapia que utiliza fontes seladas com uma taxa de dose 
absorvida maior do que 12 Gy/h no ponto de prescrição.

(4) de Baixa Taxa de Dose – Braquiterapia que utiliza 
fontes seladas com uma taxa de dose absorvida entre 0,4 
e 2 Gy/h no ponto de prescrição.

(5) de Média Taxa de Dose – Braquiterapia que utiliza 
fontes seladas com uma taxa de dose absorvida entre 2 e 
12 Gy/h no ponto de prescrição.

 (6) Remota com Pós-carregamento – Técnica na qual 
a inserção e a remoção da fonte de radiação é operada 
de um painel de controle, distante do paciente, evitando 
assim a exposição ocupacional.

Breast Board - Tratamento de Radioterapia – É uma 
mesa de suporte para tratamento radiográfico da mama. 
Consiste em uma prancha apoiada em base anexa que 
permite angulação da paciente, além de ser apoio para 
suportes onde se repousa o braço a ser elevado de acordo 
com o posicionamento usual para o tratamento.

Broca de Perfuração Óssea – Elemento indicado para 
perfuração óssea em procedimentos cirúrgicos.

Brocas - Odontologia
(1) As brocas são utilizadas na remoção de material ca-
riado e na preparação de cavidades dentais para receber 
restaurações. Existem brocas apropriadas para  o acopla-
mento nas canetas de alta rotação como também para o 
acoplamento nos micromotores, de baixa rotação.

(2) Podem ser diamantadas ou de aço, usadas para cortar 
estruturas duras, devendo ser acopladas no contra ângu-
lo, alta rotação ou peça reta. São organizadas em catálo-
gos, sendo as mais usadas as de ponta esférica.

(3) de Largo – São acionadas a motor, possuindo uma 
forma aproximada da broca de Peeso. Apresentam-se 
com o mesmo comprimento das brocas de Gates-Glid-
den, ou seja, 32mm, obedecendo uma ordem ascendente 
de diâmetro, com a numeração de 1 (1 estria na broca) a 
6 (6 estrias na broca). São utilizadas para dar um melhor 
afunilamento à entrada do canal, após a sua instrumenta-
ção. Estas brocas estabelecem um preparo para contenção 
intra-radicular, depois da obturação do canal. Quando da 
utilização destes instrumentos, deve-se sempre retirá-los 
dos contra ângulo do micromotor para evitar acidente 
ocupacionais com material biológico contaminado.

(4) de Batt – São semelhantes às brocas troncônicas ou 
cilíndricas. Porém, não possuem corte na extremidade 
de sua parte ativa, apresentando-se normalmente com 
28mm de comprimento total. Estão disponíveis na nu-
meração 2 a 9. É importante lembrar que as brocas de 
Batt não podem, em hipótese alguma, sofrer movimentos 
pendulares pois apresentam grande fragilidade nestas si-
tuações podendo ocorrer fraturas.

(5) de Gates-Glidden – Possui ponta ativa com formato 
de chama e diâmetros que obedecem a uma ordem as-
cendente, com a numeração de 1 a 6, tendo um compri-
mento total de 32mm e podendo penetrar até 19mm no 
interior do canal, quando isso é possível e desejável. O 
número do instrumento está indicado no instrumento 
por meio de sulcos na sua base. A Broca Gates-Glidden 
#1 apresenta 1 sulco, a #2, possui 2 sulcos e, assim por 
diante, até a #6 que apresenta 6 sulcos. O seu uso é segu-
ro pelo fato de não possuírem corte na extremidade das 
suas partes ativas. Existe uma correspondência entre o 
número das brocas e o diâmetro das limas, embora vários 
autores ainda não tenham entrado em um consenso.
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(6) de Peeso – Sua parte ativa é semelhante aos alarga-
dores, porém com as pontas bem agudas. São utilizadas 
tanto na ampliação da embocadura do canal radicular 
quanto no preparo do conduto endodôntico para receber 
pinos de contenção intra-radicular. Apresentam normal-
mente 33mm de comprimento, com pontas ativas que 
medem 20mm. Pela possibilidade de se realizar o mesmo 
trabalho que seria feito com essas brocas com outros ins-
trumentos que apresentam maior segurança de utiliza-
ção, este instrumento acabou caindo em desuso.

(7) LA AXXESS – As Brocas LA AXXESS são utilizadas 
para remover as interferências da câmara pulpar e do ter-
ço cervical do canal radicular reduzindo o grau de cur-
vatura do mesmo. São compostas por liga metálica que 
provê resistência à fratura quando se emprega pressão la-
teral de corte. A extremidade dessa broca não é cortante 
possibilitando direcionamento na luz do canal radicular 
e segurança durante a terapêutica endodôntica.

(8) Endo-z – São brocas troncônicas cujas partes ativas 
medem 9mm de comprimento e não  possuem  corte nas  
suas extremidades. Estão indicadas para o acabamento 
das cavidades de acesso e divergência das suas paredes. 
No mercado encontram-se disponíveis para o aciona-
mento em alta e baixa rotação. São notórias pela sua ca-
pacidade de corte e durabilidade. Elas são utilizadas para 
alisar as paredes da câmara pulpar principalmente nos ca-
sos de pré-molares e molares. Contribuem também pa ra 
promover a divergência dessas paredes. Elas devem ser 
utilizadas em molares e pré-molares posicionada paralela 
ao longo eixo dos dentes de forma que a divergência con-
ferida às paredes da câmara pulpar é conferida pelo grau 
de conicidade da própria broca.

Broncoscopia – É um exame visual direto da cavidade 
dos órgãos de fonação (laringe) e das vias aéreas, feito 
por meio de um tubo de observação de fibra óptica, de-
nominado broncoscópio. Este, por sua vez, é dotado de 
uma luz em sua extremidade que possibilita ao médi-
co  observar dentro dos pulmões, as grandes vias aéreas 
(brônquios).

Broncoscopio
(1) Instrumento dotado de iluminação que se emprega 
para inspecionar o interior da árvore traqueobrônqui-
ca, us. para diagnóstico, coleta de material para cultura, 
biopsias e remoção de corpos estranhos.

(2) Instrumento utilizado para observar a traqueia e os 
brônquios (broncoscopia). Além do broncoscópio me-
tálico rígido utilizado durante muitos anos, atualmente 
existe um instrumento de fibras óticas mais estreito e sen-
sível com o qual se podem observar zonas dos brônqui os 
que até agora eram inacessíveis. Mediante estes instru-
mentos, podem obter-se lavagens brônquicas, amostras 
de tecido e fazer-se a extração de corpos estranhos me-
diante um fórceps comprido.

Broqueiro - Odontologia –Tem finalidade de armazenar 
brocas e esterilizar em autoclave.

Brunidor de amálgama odontológico – Odontologia – 
Instrumento utilizado para brunir o amálgama.

Buck - Aparelho de Raios-x Fixo (Grande Porte)
(1) Acessório composto de finas lâminas de chumbo, dis-
postas paralelamente, com finalidade de reduzir a radia-
ção secundária no filme (anti-difusora).

(2) Dispositivo em que se encontra a grade; quando o 
disparador é acionado, o Bucky. Faz com que a grade en-
tre em movimento, evitando que grande parte da radia-
ção secundária chegue ao filme.

Bureta
(1) Instrumento laboratorial cilíndrico, de vidro, coloca-
do na vertical com a ajuda de um suporte que contém 
uma escala graduada rigorosa, geralmente em cm3 (mL). 
Possui na extremidade inferior uma torneira de precisão 
para dispensa de volumes rigorosamente conhecidos em 
tarefas como a titulação de soluções.

(2) Automática – Instrumento para dispensações e titu-
lações manuais com segurança, rapidez, facilidade e ga-
rantindo resultados bastante reprodutivos.

(3) Bureta digital - É um equipamento para laboratório 
utilizado para realizar medições precisas na análise de 
volumes. Tem a função de adicionar, de forma regular e 
sistemática, pequenos volumes de solução, muito utiliza-
da em titulações.

Bursectomia – Remoção de uma bolsa.

Bypass – Tem o nome de bypass a reconstituição cirúr-
gica de vias anatómicas lesadas para a circulação do san-
gue, por exemplo, nas artérias coronárias, quando existe 
uma obstrução, e noutros lugares do corpo como as ex-
tremidades superiores ou inferiores, quando se produziu 
uma trombose ou um estreitamento arterial (substituin-
do as zonas afetadas por segmentos sãos e outros vasos).
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Cabeçote do Equipamento – Equipamento de Raios-x –
Local em que se encontra a ampola (tubo) de raios-x, onde 
se produz a radiação propriamente dita.

Cabide para Avental – Proteção de radiação - Dispo-
sitivo utilizado para guardar avental de proteção contra 
radiação, de forma que o proteja contra danos e preserve 
suas capacidades de proteção.

Cabine Audiométrica – Cabine desenvolvida para reali-
zação de testes de audição.

Cabine – Classificação das Cabines de Segurança Bio-
lógica – Equipamentos de Segurança - Biossegurança 
(1) Cabines de Segurança Biológica – CSB - São equi-
pamentos projetados  com sistemas de filtração de ar 
para que se possa ter uma área de trabalho segura para os 
diversos tipos de ensaios desenvolvidos no laboratório. 
São utilizados para proteger o profissional e o ambiente 
laboratorial dos aerossóis potencialmente infectantes que 
podem se espalhar durante a manipulação dos materiais 
biológicos. Alguns tipos de cabine protegem também o 
produto que está sendo manipulado do contato com o 
meio externo, evitando a sua contaminação.

(1) Classe I – É uma modificação da capela usada em 
laboratório químico, diferindo pela presença de filtro 
HEPA. É a forma mais simples de cabine. É recomenda-
da para trabalho com agente de risco biológico baixo e 
moderado.

(2) Classe II – São constituídas por um sistema de flu-
xo laminar unidirecional (por isto são conhecidas como 
capelas de fluxo laminar), projetado para criar uma área 
de trabalho isenta de contaminação externa, onde se ma-
nipula com segurança os materiais biológicos ou estéreis 
que não podem sofrer contaminação do meio ambiente. 
Podem, também, garantir que o manipulado (ou expe-
rimento) não vá contaminar o operador e o meio am-
biente. O fluxo laminar faz com que o experimento seja 
varrido por uma corrente de ar limpo, garantindo seu 
grau de limpeza. Como consequência, todos os conta-
minantes produzidos na área de trabalho são retirados 
em uma direção determinada pelo sentido do fluxo de ar. 
Por isto, as cabines são instaladas, preferencialmente, em 
locais exclusivos e protegidos, ou então, o mais afastado 
possível da porta de entrada do laboratório para evitar 
interferência no fluxo de ar. Os movimentos dentro das 
cabines devem ser lentos, para que este fluxo não se rom-
pa, comprometendo a barreira de contenção.

(3) Classe II A – A cabine Classe II A protege tanto o 
operador como o produto. Microrganismos de risco bio-
lógico Classes I e II podem ser manipulados em peque-
nas quantidades; Não é utilizada em ensaios envolvendo 
substâncias tóxicas, explosivas, inflamáveis ou radioati-
vas, pela elevada porcentagem de ar que recircula na ca-
bine e no ambiente.

(4) Classe II B1 – Este tipo de cabine é usado em ope-
rações de risco moderado com materiais químicos e vo-
láteis e com agentes biológicos tratados com mínimas 
quantidades de produtos químicos ou tóxicos. Protege 
o operador, o produto e o ambiente. Microrganismos de 
risco biológico Classes I, II, III podem ser manipulados. 
É recomendada para a utilização de equipamentos que 
homogeneízam, agitam e/ou centrifugam materiais de 
risco biológico.

(5) Classe II B2 – Este tipo de cabine é usada para agentes 
biológicos tratados com produtos químicos e radioati vos 
e em operações de risco moderado, incluindo materiais 
químicos voláteis. Pode ser usada com materiais que libe-
ram odores. Protege o operador, o produto e o ambiente. 
Microrganismos de risco biológico Classes I, II e III po-
dem ser manipulados; É recomendada para a utilização 
de equipamentos que homogeneízam, agitam e/ou cen-
trifugam materiais de risco biológico.

(6) Classe II B3 – É semelhante à cabine Classe II A. É 
usada para pequenas quantidades de materiais químicos 
voláteis, químicos tóxicos e radioativos (traços). Protege 
o operador, o produto e o meio ambiente. Microrganis-
mos de risco biológico Classes I, II e III podem ser ma-
nipulados.

(7) Classe III – É uma cabine de contenção máxima, to-
talmente fechada, com ventilação  própria, construída em 
aço inox, à prova de escape de ar, que opera com pressão 
negativa. O trabalho é efetuado com luvas de borracha 
acopladas à cabine. Como esta cabine proporciona má-
xima proteção ao pessoal, meio ambiente e produto, ela é 
indicada para microrganismos de risco biológico Classe 
III e principalmente IV, como os arbovírus Machupo, Las-
sa, e Marburg, e vírus de febres  hemorrágicas. Também é 
usada com material para pesquisa de DNA de alto risco.

Cabo
(1) de Fibra Ótica – A fibra ótica é um filamento flexível 
e muito fino (da espessura de um fio de cabelo), consti-
tuída por um vidro ótico puro, plástico ou outro isolante 
eléctrico, sendo o seu principal objetivo permitir a trans-
missão de informação digital e sinais de luzes ao longo de 
grandes distâncias.

(2) de Fio Elétrico – Instrumento de teste - Instrumen-
to usado para teste e medição de cabos elétricos e fios 
condutores. Tipicamente estes serão os cabos que são co-
nectados a pacientes e assim expostos para usar e rasgar, 
mas também podem ser outros, por exemplo, condutores 
principais. Os cabos de pacientes podem ser, por exem-
plo, ECG ou EEG.

(3) para Espelho – Odontologia - Utilizado para coloca-
ção do espelho, como também para teste de percussão e 
sensibilidade para avaliar dentes com mobilidade. Serve 
para facilitar a utilização do espelho, prolongando sua 
haste de manipulação para maior alcance.

Cabo/Eletrodo
(1) Eletrocirúrgico – Terminais destinados a conduzir 
uma corrente elétrica, do e para o gerador eletrocirúrgi-
co, por meio do paciente, provocando calor nos tecidos 
para corte e coagulação durante uma cirurgia aberta ou 
endoscópica.

(2) para Couro Cabeludo – Condutores elétricos des-
tinados a serem ligados à superfície do couro cabeludo 
de um paciente para transmitir sinais eletrofisiológicos a 
um dispositivo de gravação/monitorização.

(3) para Desfibrilação Endocardíaca – Eletrodo com um 
fio flexível, estéril, implantável, isolado em sua extensão, 
exceto em suas extremidades, destinado a funcionar como 
um condutor para transmitir estímulos elétricos de desfi-
brilação de um desfibrilador-cardioversor implanta do [des-
fiblilador-cardioversor automático implantável (DCAI)] 
para o endocárdio do ventrículo direito. Ele também pode 
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se destinar conduzir sinais da atividade elétrica do co-
ração para o gerador de pulsos de ressincronização car-
díaca, DECAI ou outro dispositivo de eletroestimulação 
cardíaca. É tipicamente impregnado com um esteroide 
(por exemplo, dexametasona) com o propósito de eluir os 
tecidos a fim de reduzir a inflamação.

(4) para Desfibrilador – Dispositivos projetados para 
transferir energia elétrica a partir de um gerador de 
impulsos para desfibrilar o coração (restaurar o ritmo 
normal) ou diminuir uma frequência de batimentos car-
díacos elevados, ou para controlar batimentos cardíacos 
durante cirurgias cardiopulmonares.

(5) para Eletrocardiógrafo – Dispositivos projetados 
para transmitir sinais eletrofisiológicos cardíacos, nor-
malmente a partir da superfície torácica do paciente, a 
dis positivos que gravam e/ou processam os sinais (por 
exemplo, eletrocardiógrafos vetorcardiógrafos, monito-
res cardíacos).

(6) para Marca-Passo – Dispositivos na forma de um fio 
flexível como eletrodo projetado para conduzir sinais elé-
tricos entre um marca-passo cardíaco e o coração; pode 
ser totalmente implantado no corpo ou ter uma porção 
externa, dependendo da localização do marca-passo.

(7) para Sistema de Estimulação Elétrica Cerebral Pro-
funda – Fio estéril com eletrodo distal, isolado ao longo 
do seu comprimento com material não condutivo, com 
a finalidade de ser implantado em áreas específicas das 
regiões cerebrais profundas (ex. gânglio basal) para con-
duzir pulsos elétricos para o tratamento de distúrbios do 
movimento (ex. tremor essencial, sintomas da doença de 
Parkinson, epilepsia, distonia), distúrbios psiquiátricos 
(ex. distúrbio obsessivo compulsivo, depressão, distúrbio 
de ansiedade) e/ou para tratar dores crônicas, severas e 
intratáveis. Destina-se a conduzir os pulsos elétricos a 
partir de um sistema gerador de pulso para estimulação 
elétrica cerebral profunda.

(8) para Sistema de Estimulação Elétrica para Con-
trole de Incontinência - Dispositivos destinados a criar 
uma ligação elétrica entre um gerador de impulsos e teci-
dos do corpo, para transmitir estímulos elétricos para os 
tecidos, principalmente para o controle da incontinência 
urinária e/ou fecal.

Cadáveres de Animais – Gerenciamento de resíduos 
hospitalares – São os animais mortos. Não oferecem ris-
co à saúde humana, à saúde animal ou causam impactos 
ambientais por estarem impedidos de disseminar agentes 
etiológicos de doenças.

Cadeira 
(1) Combo – Fisioterapia – Equipamento utilizado para 
prática de exercícios de pilates, indicado para: (a) Forta-
lecimento e controle muscular; (b) Correção postural; (c) 
Melhora de tônus e força na musculatura de abdômen; (d) 
Promoção de resultados sem impacto; (e) Ganho de flexi-
bilidade e alongamento.

(2) de Rodas (a) É uma cadeira montada sobre rodas que 
é utilizada por indivíduos com dificuldade de locomoção 
(cadeirantes), podendo ser movida manual ou eletroni-
camente pelo ocupante ou empurrada por alguém. (b) de 
Alto Desempenho - As cadeiras de rodas de alto desem-
penho são projetadas para paraplégicos ativos. Elas são 
personalizadas para atender aos requisitos funcionais de 

seus usuários e para melhorar o estilo de vida indepen-
dente e sua mobilidade. De acordo com Ann Turner no 
livro “Occupational Therapy and Physical Dysfunction”, 
essas cadeiras possuem várias angulações e tamanhos de 
rodas para melhorar a dirigibilidade e manobrabilidade, 
rodas de encaixe rápido; ângulos de assento e distância 
entre eixos ajustáveis; encostos reguláveis; suporte para 
os pés articulados e estrutura rígida para melhorar a for-
ça e o desempenho agregado. (c) Motorizada - Uma ca-
deira de rodas elétrica é uma variação de cadeira de rodas 
manual com motor elétrico. São alimentadas por baterias 
recarregáveis ou motores. O paciente pode manobrá-la 
facilmente com a ajuda de controles conectados aos en-
costos dos braços. São ideais para paraplégicos incapazes 
de utilizar efetivamente as cadeiras de rodas manuais. Es-
sas cadeiras são mais caras que as manuais e exigem mais 
serviço e manutenção. (d) para Obesos – Cadeiras para 
pacientes com peso superior a 90 Kg. (e) para Tetraplé-
gicos – Cadeira de rodas específicas para pessoas com de-
ficiência ou paralisia da cintura para baixo. (f) Pediátri-
cas - As cadeiras de rodas pediátricas são projetadas para 
jovens paraplégicos. De acordo com Robert F. Keating no 
livro “Tumors of the Pediatric Central Nervous System”, es-
sas cadeiras estão disponíveis em uma variedade de tipos 
e tamanhos e são feitas de metal resistente, que suporta 
bem o desgaste. Elas fornecem transporte rápido, são le-
ves, compactas e acomodam o crescimento de seus jovens 
usuários. Também podem ser manuais e elétricas.

(3) Odontológica – Tem como objetivo acomodar o 
pa ciente durante o atendimento clínico. Deve possibili-
tar acesso adequado para o trabalho do profissional de 
for ma confortável. Existem no mercado vários tipos de 
ca deiras odontológicas que podem ser classificadas, con-
forme o tipo de movimento, em: (a) cadeira com movi-
mento através de mecanismo eletro-hidráulico para en-
costo e assento; (b) cadeira com movimento através de 
mecanismo eletro-hidráulico para assento e mecânico de 
encosto; (c) cadeira com movimento através de mecanis-
mo mecânico para encosto e assento; e (d) cadeira fixa 
(sem movimento).

(4) Oftálmica – Móvel para consultório de oftalmologia.

(5) Otorrinológica – Móvel hospitalar e ambulatorial 
desenvolvido para acomodação de pacientes adultos e 
pediátricos durante exames otorrinolaringológicos.

(6) para Coleta de Sangue – Móvel hospitalar e ambula-
torial desenvolvido para propiciar conforto e acomoda-
ção adequada para a coleta de sangue.

(7) para Tratamento – Tratamento de Radiotera pia – 
Muitos são os casos de pacientes que não suportam o 
decúbito e necessitam de radioterapia. O posicionamen-
to desses pacientes é dificultoso, pois eles também não 
conseguem ficar sentados por muito tempo, além de ter 
sua cifose torácica acentuada na posição sentada. Um re-
curso para solucionar este problema é a utilização desse 
acessório que consiste em uma cadeira com o encosto 
vazado, suporte para cabeça e braços, capaz de sustentar 
esse tipo de paciente.

(8) Cadillac Trapézio – Fisioterapia –Equipamento de 
pilates indicado para: (a) Fortalecimento e controle mus-
cular; (b) Correção postural; (c) Melhora de tônus e força 
na musculatura de abdômen; (d) Promoção de resultados 
sem impacto; (e) Ganho de flexibilidade e alongamento; 
(f) Melhora da capacidade respiratória.

miolo dicionário.indd   50 07/03/2019   18:16:48



DICIONÁRIO TÉCNICO – EqUIPAMENTOS MÉDICOS & TECNOLOGIAS APLICADAS À SAúDE

51

Cages para Fusão de Coluna – São cilindros porosos 
aparafusados nos espaços intervertebrais, que permitem 
o crescimento ósseo, do qual resulta a fusão das vérte-
bras. A aplicação destes dispositivos constitui uma técni-
ca alternativa às fusões realizadas por enxerto de osso. 
Estão indicados nas doenças degenerativas dos discos.

Caixa
(1) com Terminais Climper – Conjunto de ferramen-
tas para a maleta de eletrônica – Conjunto de terminais 
para fios elétricos.

(2) de Fusíveis – Conjunto de ferramentas para a ma-
leta de eletrônica - Dispositivo de proteção contra sobre 
corrente em circuitos.

(3) de Seção – Gases Medicinais - RDC 50/03 - Caixa 
com janela violável, transparente, suficientemente larga 
para permitir o manuseio da válvula instalada em seu 
interior.

Calandra
(1) Lavanderia Hospitalar – É o equipamento que se 
destina a secar e passar a roupa ao mesmo tempo. É cons-
tituída de dois ou mais rolos ou cilindros de metal, perfu-
rados ou não, revestidos, que giram dentro de calhas fixas 
de ferro, aquecidas a vapor ou eletricidade. É provida de 
um dispositivo que desliga automaticamente a máquina, 
evitando acidentes com as mãos do operador, entre os ro-
los. A roupa, passada sob pressão, entre a calha aquecida 
e o cilindro girando, seca e desenruga.

(2) São máquinas que tem o papel de curvar ou desempe-
nar chapas de aço e metal. Com um nível de modernidade 
muito grande, elas reduzem a mão de obra e a manutenção 
na fabricação das peças e chapas.

(3) Elétrica – Máquina utilizada para desempenar ou 
curvar chapas de metal, com acionamento por motor 
elétrico.

Calcador - Odontologia
(1) de Woodson 6337 nº 2 – São utilizados tanto na 
adaptação da guta-percha em bastão plastificada sobre 
a embocadura do canal radicular quanto na escultura 
coronária do material selador provisório durante a rea-
lização do curativo de demora. O Calcador de Woodson 
6337 nº 2 é mais adequado, pois sua extremidade de con-
densação cone invertida também possibilita a remoção 
de excessos de material selador provisório das paredes 
laterais da câmara pulpar.

(2) Espatulado – Os calcadores espatulados são utiliza-
dos no preenchimento das cavidades dentárias que esti-
verem sendo tratadas com material curativo ou cimentos 
de vedação, como o óxido de zinco mais eugenol.

Calças antichoque Médicos – Têm sido usados para au-
mentar o retorno venoso ao coração, até poderia ser dado 
tratamento definitivo. Isto, combinado com a compressão 
dos vasos sanguíneos, é acreditado para causar o movi-
mento do sangue a partir da parte inferior do corpo para 
o cérebro, coração e pulmões. No entanto, o equipamento 
é caro, e pode ter efeitos adversos.

Calibração
(1) Eletrocardiógrafos – Um sinal de 1mV pode ser mo-
mentaneamente introduzido através do acionamento de 
um botão pelo operador. Esta marca no traçado de ECG 
(eletro cardiograma) permite uma avaliação quantitativa 
da amplitude dos sinais no momento da interpretação e 
diagnóstico pelo médico.

(2) RDC Nº 57 – Ciclo produtivo do sangue humano e 
componentes e procedimentos transfusionais - Conjunto 
de operações que estabelece sob condições especificadas, a 
relação entre os valores indicados por um instrumento de 
medição ou sistema de medição ou valores representados 
por uma medida materializada ou um material de referên-
cia, e os valores correspondentes das grandezas estabeleci-
dos por padrões.

(3) de Volume de Gás – Instrumento de teste - Dispo-
sitivo que libera um volume de gás conhecido contra o 
qual a precisão de instrumento de medição de volume de 
gás pode ser comparada.

Calor Seco - Método físico de Esterilização – A esteri-
lização pelo calor seco é feita em estufas elétricas equipa-
das com termostato e ventilador, a fim de promover um 
aquecimento mais rápido, controlado e uniforme dentro 
da câmara. A circulação de ar quente e o aquecimento 
dos  materiais se faz de forma lenta e irregular, requeren-
do longos períodos de exposição e temperatura mais ele-
vada do que o vapor saturado sob pressão para se alcan-
çar a esterilização. Este processo deve se restringir a arti-
gos que não possam ser esterilizados pelo vapor saturado 
sob pressão, pelo dano que a umidade pode lhes causar 
ou quando são impermeáveis, como vaselina, óleos e pós. 
A utilização do calor seco tem também por objetivo a 
despirogenação, quando realizada numa temperatura de 
200ºC a 220ºC, por um período de exposição não inferior 
a 2 horas. A inativação dos micro-organismos pelo calor 
seco é resultante da oxidação e dessecação. O processo de 
esterilização pelo calor seco, embora seja simples, exige 
cuidados como propiciar a livre circulação do ar por toda 
a estufa e entre as caixas e observar rigorosamente a rela-
ção tempo de exposição e temperatura, a fim de assegu-
rar a sua eficácia. O tempo de exposição deve ser consi-
derado apenas quando a temperatura determinada for al-
cançada, sem incluir o tempo gasto para o aquecimento. 
O estabelecimento de parâmetros de tempo de exposição 
e temperatura tem sido uma preocupação constante en-
tre os profissionais responsáveis  pela  esterilização, pela 
diversidade de informações disponíveis.

Calorímetro – É um aparelho isolado termicamente do 
meio ambiente usado para fazer estudos sobre a quanti-
dade de calor trocado entre dois corpos de temperaturas 
diferentes.

Cama
(1) Berço Infantil Hospitalar com Grades Laterais Mó-
veis – Cama berço hospitalar pediátrica com grades late-
rais de abaixar sob guia.

(2) Berço Infantil Pediátrica Com 2 Manivelas – Cama 
hospitalar infantil com movimentos de fawler e trende-
lemburg acionados por duas manivelas cromadas e esca-
moteáveis

(3) Cinética – Este modelo de cama usa a terapia cinética 
disponível para permitir manter, o paciente com proble-
mas de imobilidade, uma rotação contínua programável. 

(4) Clinitron – Uma cama clinitron é similar às camas de 
baixa perda de ar e às elétricas circulares, sendo usada 
para  pacientes  com úlceras de pressão, abas, enxertos, 
queimaduras ou doenças de pele. Ela reduz a pressão so-
bre a pele do paciente, porque ela está cheia com o ma-
terial que se assemelha à areia. Ar seco e quente circula 
através do material para manter uma temperatura basal 
e para suportar o pe so do corpo de forma homogênea.

C
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(5) com Ar Fluidizado – Uma cama ao ar fluidizado 
funciona distribuindo uniformemente o peso do corpo 
de um paciente sobre a superfície da cama, o que cria 
um arejado, sensação de flutuação e alivia a pressão so-
bre escaras e úlceras. Camas de ar-fluidizado também são 
utilizadas no tratamento de pacientes com queimaduras. 
Algumas camas de ar fluidizado vêm com controles ajus-
táveis, permitindo que os enfermeiros para elevar ou 
abaixar a cama para melhorar o conforto do paciente ou 
para administrar o tratamento.

(6) de Baixa Perda de Ar – Uma cama de baixa perda 
de ar é um tipo de cama que tem almofadas especiais e 
um sistema projetado para soprar ar em sacos dentro 
do colchão. Estas camas são concebidas para pacientes 
com queimaduras e pacientes com enxertos de pele, 
mantendo-os frescos e secos, para pacientes propensos 
a úlceras de pressão e para pacientes com problemas 
circulatórios ou problemas de pele, reduzindo a pressão 
sobre a pele.

(7) Elástica – Fisioterapia – Indicada para treino pro-
prioceptivo. Melhora no equilíbrio, recuperação pós-
ope ra tória de joelhos e quadril e proporciona a prá tica 
de exercícios físicos com qualidade e segurança. Usada 
para reabilitação.

(8) Elétrica – Elas são as camas mais frequentemente vis-
tas em hospitais locais ou hospitais maiores. As opções 
de levantar e abaixar a cama são escolhidos através de 
botões que estão definidos nos trilhos laterais. Os pró-
prios pacientes são capazes de definir a posição de suas 
camas, sem precisar que os enfermeiros ou técnicos em 
enfermagem o façam manualmente.

(9) Elétricas Circulares - Uma cama elétrica circular 
permite que a cama gire dentro de barras circulares. Estas 
camas são usadas para pacientes em tração, problemas 
de pele graves, pacientes que têm queimaduras graves ou 
para pacientes com lesões na coluna vertebral, que não 
podem ser movidos, mas devem ser movidos a cada duas 
horas de acordo com as diretrizes do hospital.

(10) Gatch – Camas frequentemente vistas em casas de 
repouso e áreas remotas ou mais velhas, que são econo-
micamente desprovidas, já que utilizam estas camas por 
causa de sua falta de necessidade de energia elétrica. Elas 
têm três manivelas no pé da cama, abaixo do colchão. 
Uma manivela levanta e abaixa a cama toda, uma mani-
vela levanta e abaixa a cabeça da cama e a última levanta 
e abaixa o pé da cama.

Camada semi-redutora - CSR – Proteção Radiológica – 
Espessura de um material especificado que, in troduzido 
no feixe de raios-x, reduz a taxa de kerma no ar à metade. 
Nesta definição, considera-se excluída a contribuição de 
qualquer radiação espalhada que não estava presente ini-
cialmente no feixe considerado.

Câmara
(1) Anaeróbica – Câmara compacta, para o crescimento 
de micro-organismos anaeróbicos e microaerofílicos.

(2) Cintilográfica (a) Equipamento utilizado para de-
tectar e determinar a posição de compostos radioativos 
em pacientes em tratamento. Utilizada pelas especiali-
dades de cardiologia, oncologia, endocrinologia, gastro-
enterologia, nefrologia, pneumologia etc. O ambiente da 
sala de exames onde esse equipamento estiver inserido 

deve possuir controles de acesso, temperatura e emissões 
ambientais. (b) É um equipamento usado na Medicina 
nuclear e no PET (exame médico), que é usado para de-
tectar e localizar a origem espacial de raios gama emiti-
dos pelos radiofármacos administrados no paciente. Ela 
produz uma imagem dos órgãos do paciente com zonas 
frias que emitem poucos raios gama e zonas quentes 
que emitem muitos comparativamente. (c) A cintilogra-
fia, cintigrafia, gamagrafia, cintilograma ou cintigrama 
é um método de diagnóstico por imagem da Medicina 
Nuclear. Na tela no computador, são geradas fotos ou 
filmes da distribuição de um radiotraçador injetado no 
paciente que podem ser analisadas da forma visual ou 
quantitativa através de cálculos da concentração e velo-
cidade de movimento  desse radiotraçador. Neste exame 
são formadas primariamente imagens funcionais (vê a 
função dos órgãos) em contraste com a radiologia geral 
em que são formadas imagens anatômicas (vê a forma 
dos órgãos). O radiotraçador (ou radiofármaco) é geral-
mente a união de um radioisótopo (átomo emissor de 
onda eletromagnética do tipo raio gama que é o sinal 
para formação da imagem) com um análogo de uma 
molécula fisiológica (traçador que é escolhido de acordo 
com o órgão e função a ser estudada). A radiação gama é 
uma onda ele  tromagnética semelhante à luz visível, po-
rém seu “brilho” ou cintilação é apenas visto através de 
uma má quina chamada gama câmara que nos permite a 
visualização de imagens dos órgãos internos.

(3) de Íon Eletrônica - Dosímetro pessoal – Medidor de 
Radiação - Unidade que registra dose acumulada de raios 
gama, raios-x ou radiação branca (bremstrahlung), em um 
indivíduo, utilizando uma câmara de ionização eletrônica 
que pode alarmar com uma taxa de dose pré-estabelecida, 
possuindo meios de fixação ao usuário. Este dosímetro 
pessoal é geralmente chamado de medidor de taxa com 
alarme, ou  O dosímetro é alimentado por bateria, 
tipicamente usado na medição da dose que um indivíduo 
absorve durante uma exposição específica ou adverte na 
presença de campos de radiação inesperados.

(4) de Íon Eletrostática – Dosímetro pessoal - Medi-
dor de Radiação – Unidade integrada que registra dose 
acumulada de raios gama, raios- x ou radiação branca 
(bremstrahlung), em um indivíduo, utilizando uma leitu-
ra direta por câmara de ionização eletrostática, possuin-
do meios de fixação ao usuário. Este dosímetro pessoal é 
geralmente chamado de dosímetro de bolso. Uma carga 
eletrostática é utilizada para zerar o dosímetro antes de 
uso. Por causa da tendência para descarregar com o pas-
sar do tempo e quando sofre impacto, é tipicamente utili-
zado para medir dose durante períodos de tempo curtos 
e quando a dose deve ser conhecida ao término de uma 
exposição potencial específica.

(5) de Ionização - Medicina Nuclear – As câmaras de 
ionização são sistemas que utilizam meios gasosos como 
detectores. O sistema consiste basicamente de um re-
cipiente (câmara), construída com material condutor e 
preenchida por ar, com um eletrodo coletor em seu in-
terior. Quando a  radiação ionizante atravessa as pare-
des da câmara e ioniza os átomos do ar em seu interior, 
produz pares de cargas. Ao aplicarmos uma diferença de 
potencial entre as paredes da câmara e o eletrodo coletor, 
criamos um campo elétrico dentro do volume da câmara. 
As cargas criadas pelas ionizações ocorridas dentro do 
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volume de ar sofrem a ação deste campo e deslocam-se 
conforme a polaridade, originando uma corrente elétri-
ca, que pode ser medida. Desta forma, a intensidade da 
corrente elétrica medida está associada à quantidade de 
ionizações dentro do volume de ar da câmara, que por 
sua vez está associada à quantidade de radiação que in-
cidiu naquele volume. As câmaras de ionização são ins-
trumentos que permitem boa precisão de medidas, en-
tretanto são instrumentos menos sensíveis do que outros 
tipos de detectores, tais como os diodos ou os contadores 
Geiger-Muller. São instrumentos destinados principal-
mente a medidas de feixes de radiação gama ou X e a 
medidas relacionadas à irradiação. Outras características 
básicas são: (a) Detector do tipo gasoso, tipicamente ar. 
Pode ou não ser pressurizado; (b) Geometria e dimen-
sões variadas, conforme a aplicação e o tipo de radiação a 
ser medido. Quanto maior o volume de ar, mais sensível 
é o sistema; (c) Tensão típica de operação: de 100 a 300 
Volts. As câmaras de ionização são bastante utilizadas 
na área de radiodiagnóstico, para execução de levanta-
mentos radiométricos e na execução de alguns testes de 
controle de qualidade e de desempenho de equipamen-
tos emissores de raios-x. São bastante utilizadas, numa 
configuração específica denominada detector de poço, 
em instalações de medicina nuclear, para medir o valor 
da atividade dos radiofármacos que serão administrados 
aos pacientes. Estes sistemas de detecção são comumente 
conhecidos como Curiômetros.

(6) de Vapor – Cozinha hospitalar – Para aquecimento 
indireto da panela interna através de vapor autogerado, 
proporcionando uma cocção uniforme dos alimentos nas 
laterais e no fundo da panela interna. Equipada com vál-
vula de segurança, manômetro para monitoramento da 
pressão e válvula de aeração.

(7) Escura – Radiografia – É o local adequado para o 
processamento radiográfico, protegido da luz branca co-
mum, a luz que pode atingir o filme é filtrada para um 
comprimento de onda que não influi na emulsão e não 
provoca velamento na radiografia.

(8) Hiperbárica – É um método terapêutico no qual o 
paciente, no interior de uma câmara hiperbárica, é sub-
metido a uma pressão duas ou até três vezes maior que a 
pressão atmosférica ao nível do mar, respirando oxigênio 
puro a 100%.

(9) Intra Oral – Odontologia – Num monitor o pacien-
te tem oportunidade de acompanhar todo o tratamen-
to, assim como gravar e imprimir imagens. Capacidade 
de ampliação em até 100 X o que facilita a identificação 
da perfeita adaptação dos nossos trabalhos, assim como 
diagnóstico de lesões em fase inicial.

(10) Mortuária (a) Câmara refrigerada utilizada para 
conservação e guarda de cadáveres. (b) Equipamento 
instalado na sala de preparo e guarda de cadáver locali-
zada no necrotério.

(11) Intra-Oral/Extra-Oral – Odontologia – Destinada 
à obtenção de imagens e vídeos da cavidade intra-oral 
permite ainda a criação de documentos e diagnósticos 
nos procedimentos odontológicos com maior resolução 
e de forma mais eficiente. Indicada também para clínicas 
dermatológicas, estéticas, veterinárias, etc.

Camisa Endoscópica – É utilizado para realização dos 
procedimentos endoscópicos por qualquer via oferecen-
do melhor visualização do campo operatório, mantendo 
o campo visual livre de fluidos e secreções biológicas 
reduzindo a necessidade da realização de manobras de 
limpeza o que reflete em um procedimento mais rápido 
e ergonômico. Tem como objetivos: (a) proteger a ótica 
cirúrgica de contato direto com fluidos e secreções e (b) 
manter o campo de visão limpo durante o procedimento 
otimizando o tempo cirúrgico.

Campânula - Estetoscópio – Peça de contato com o 
corpo do examinado, com formato de campânula, mais 
apropriado para percepção de sons graves.

Campímetro
(1) Oftalmologia – Avalia o campo de visão central e pe-
riférico.

(2) Computadorizado – Equipamento responsável pela 
campimetria computadorizada, que consiste na apresen-
tação de estímulos luminosos em diferentes regiões do 
campo de visão, para que sejam percebidos pelo paciente. 
Visa analisar se há alterações no campo visual, não per-
cebidas pelo paciente. Quando presentes essas alterações 
podem ter aspectos característicos para cada tipo de pa-
tologia ocular.

Campo
(1) Cirúrgico – Refere-se espaço em que se realiza uma 
cirurgia e se constitue no campo delimitado para uma 
intervenção cirúrgica. O campo cirúrgico vem a ser uma 
abertura destinada a acessar o interior do paciente e a 
denominação se refere também ao kit descartável a ser 
posicionado ao redor do local da operação sobre um pa-
ciente para contribuir para isolar o espaço da cirurgia e 
formar uma barreira entre o local da operação e a parte 
restante do corpo do paciente localizada fora do local da 
operação. O campo cirúrgico compreende pelo menos 
um elemento que serve para receber e/ou fixar suturas 
ou similares, através do referido elemento podem passar 
suturas ou similares sem danificar ou destruir a barreira 
formada entre o local da operação e a parte do corpo do 
paciente localizada fora do local da operação.

(2) de Utilização – Esfigmomanômetro mecânico do 
tipo aneróide – Conjunto dos valores da pressão, com-
preendido entre os limites superior e inferior da escala.

(3) Descartável Estéril – Utilizado como cobertura de 
mesas e macas cirúrgicas, formando uma membrana es-
téril isolante da superfície. Também serve como proteção 
de queimaduras e de eviscerações. Nas salas de hemodi-
nâmicas o campo é utilizado como protetor do comando 
da máquina, proporcionando ao profissional o manuseio 
do equipamento sem o risco de contaminação.

Canalizações do Aparelho – Aparelho de Anestesia – É 
o conjunto de tubos, conexões e válvulas de controle de 
fluxo. O conteúdo de gás da canalização deve ser identi-
ficado com o nome ou símbolo ou cor apropriada para 
cada gás. Os gases ao entrarem no aparelho de anestesia, 
passam por um sistema de canalizações que controlarão 
o tipo e quantidade de gás a ser administrado ao cliente. 
Este sistema de canalização possui válvulas reguladoras 
de pressão com função de manter estável a pressão no-
minal de trabalho.

Câncer – Neoplasia maligna.

C
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Caneta
(1) de Alta Rotação – Odontologia – É aparelho simi-
lar à caneta de baixa rotação só que, como o nome diz, é 
movida por rotação alta do motor. Esta rotação é tão alta 
que há um jato de água contínuo, que vai umedecendo 
broca e o dente para que o tecido dental não seja supera-
quecido. Embora faça muito barulho, provoca menos dor 
porque este aparelho não trabalha sob pressão.

(2) de Baixa Rotação – Odontologia – aparelho com 
formato de caneta, onde se coloca uma broca, que vai 
remover a cárie dental. Como o nome diz, é movida por 
rotação baixa do motor, funcionando por pressão, daí o 
trepidar que o paciente sente na cabeça. Hoje seu uso está 
bastante restrito.

(3) Dosimétrica – São dispositivos utilizados como dosí-
metros complementares, quando é necessário uma medi-
da direta e rápida, permitindo ao usuário verificar a dose 
a que foi submetido durante um determinado trabalho.

(4) para Injeção de Hormônio de Crescimento – O 
tratamento com o hormônio de crescimento, também 
chamado de GH ou somatropina, está formalmente in-
dicado para os casos em que existe a comprovada defi-
ciência desse hormônio. O tratamento é injetável, feito 
diariamente com aplicações subcutâneas diárias. É pra-
ticamente indolor e proporciona uma boa recuperação 
do crescimento. Alguns pacientes com deficiência de GH 
podem se beneficiar dessa reposição ao longo de toda a 
vida. Embora seja um medicamento injetável, a somatro-
pina é muito bem tolerada pela criança devido à tecnolo-
gia das novas canetas ou aparelhos de aplicação.

(5) Para Injeção de Insulina – Foram desenvolvidas 
com o objetivo de facilitar a aplicação de insulina, aca-
bando com o estigma frasco–seringa, substituindo-o por 
uma forma discreta, prática e muito confortável para o 
paciente com diabetes. Esse tipo de aplicação está mais 
adequado ao estilo de vida das pessoas atualmente, aca-
bando com o constrangimento e com a inconveniên-
cia na hora da aplicação, contribuindo também com o 
transporte. Existem dois tipos de canetas no mercado: as 
descartáveis e as reutilizáveis, também conhecidas como 
permanentes. Atualmente ambas são muito utilizadas. 
Elas são constituídas de um cartucho ou refil de insulina 
e necessitam de agulhas próprias para canetas, que são 
trocadas a cada aplicação. A seleção da insulina se dá pela 
rotação do botão possuindo um visor para a verificação 
da quantidade que se deseja aplicar. Os refis de insulina 
ou as canetas descartáveis vêm carregados com 3mL, ou 
seja, 300UI de insulina (unidade internacional), diferen-
te dosfrascos usados com seringas que tem 10mL.

Cânula
(1) Tubo de tamanho, forma e material variado, aber to 
em ambas as extremidades, destinado a ser introduzido 
em orifícios naturais, artificiais ou acidentais do corpo, 
com finalidade exploratória ou te rapêutica.

(2) Utilizada em procedimentos onde seja necessária 
uma passagem orofaríngea não obstruída, durante ou 
após anestesia geral e em pacientes que estejam incons-
cientes pelos mais diversos motivos.

(3) Orais – São objetos que tem como função manter a 
língua distante da parede posterior da faringe ou para 
proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. 

Possuem tamanhos variados,  sendo o adequado aquele 
que vai da rima bucal até o ângulo da mandíbula; se a 
cânula for muito  longa ela poderá empurrar a epiglote 
e causar obstrução completa; se muito curta poderá des-
viar a  língua posteriormente e piorar a obstrução. Para 
a introdução da cânula, poderemos abaixar a língua com 
uma espátula e inserir cuidadosamente seguindo a cur-
vatura da língua e do palato; outra maneira é a introdu-
ção da cânula pelo lado convexo contra a língua e rodar 
180 graus dentro da cavidade oral. A cânula só deverá 
ser utilizada em pacientes inconscientes ou anestesiados, 
pois caso contrário provocará tosse, vômito ou laringo-
-espasmo. 

Capacidade de água – Conexões e roscas para válvulas 
de cilindros para gases comprimidos - NBR 11725 – 
Volume de água que o cilindro pode conter a 15°C, ex-
presso em litros.

Capacidade Hospitalar
(1) de Emergência – Terminologia médico-hospita-
lar – É o número de leitos que, efetivamente, poderão 
ser colocados no hospital, em circunstâncias anormais 
ou de calamidade pública, com aproveitamento de áre-
as consideradas utilizáveis, respeitada a legislação em 
vigor.

(2) de Planejamento – É o número máximo de leitos que 
poderão ser colocados em quartos e enfermarias, respei-
tada a legislação em vigor.

(3) Normal ou de Operação – É o número de leitos efe-
tivamente existentes no hospital, respeitada a legislação 
em vigor.

Capela
(1) de Exaustão de Gases – Equipamento de proteção 
coletiva (EPC) em todos os laboratórios que tenham 
algum tipo de trabalho com manipulações de produtos 
químicos, tóxicos, vapores agressivos, partículas ou líqui-
dos em quantidades  e concentrações perigosas, prejudi-
ciais para a saúde.

(2) de Fluxo Laminar – São equipamentos desenvolvi-
dos para criar ambientes limpos em pequenas áreas de 
trabalhos, independentemente das condições do ambien-
te que o rodeia. São unidades compactas recomendadas 
para obtenção de uma área super limpa em laboratórios 
ou em áreas de produção cujos trabalhos requeiram to-
tal proteção ao material que está sendo manipulado. Não 
podem ser utilizadas em trabalhos que estejam relacio-
nados com manipulação de agentes patogênicos, ou que 
representem risco ao operador e ao ambiente.

(3) de Segurança química - (a) Equipamentos de Pro-
teção Coletiva – EPC - É o equipamento que faz a exaus-
tão dos vapores provenientes de substâncias químicas 
que estão sendo manipuladas no seu interior. Qualquer 
atividade em capela química deve ser monitorada, princi-
palmente quando se faz uso de equipamentos que geram 
calor ou chamas. Ao final do trabalho, limpa-se a superfí-
cie interna da capela e verifica-se se os equipamentos elé-
tricos e bicos de gás estão desligados. (b) Equipamentos 
de Segurança - Biossegurança - É uma cabine de exaustão 
que protege o profissional da inalação de vapores e gases 
liberados por reagentes químicos e evita a contaminação 
do ambiente laboratorial.
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Capilar - Dialisadores – Hemodiálise – Consiste de um 
feixe de fibras ocas alojadas em um tubo de material plás-
tico. Cada fibra possui em média 245 pm de diâmetro 
externo e 200µm de diâmetro interno. Dependendo da 
superfície de troca desejada, podem ser utilizadas de 
6.000 a 20.000 fibras capilares.

Capnógrafo
(1) É um equipamento que mede concentração do gás 
carbônico. Baseia-se na propriedade do gás carbônico 
que absorve a radiação infravermelha na proporção de 
sua concentração. O capnógrafo registra em gráfico em 
tempo real os valores do CO2 inspirado e expirado.

(2) Termos utilizados em Terapia Intensiva – Equipa-
mento utilizado para captar a saída do gás carbônico 
(CO2) que ocorre a cada expiração do ar de nossos pul-
mões. O equipamento capta o CO2, pois é interposto en-
tre o tubo ventilatório do paciente e o ventilador mecâni-
co. Assim sendo, geralmente é utilizado em pacientes sob 
ventilação artificial.

Capsulotomia – Incisão na cápsula do cristalino. Em al-
gumas operações de cataratas (opacificação de cristalino), 
a cápsula do cristalino não se extrai. Um pequeno bisturi 
(cistítomo) introduz-se no olho para seccionar o centro 
da cápsula ocular, o que permite a passagem dos raios lu-
minosos até à retina.

Captador de Tireoide – Utilizada no estudo do funcio-
namento da glândula tireoide.

Carcaças de animais – Gerenciamento de resíduos hos-
pitalares – São produtos de retaliação de animais, pro-
venientes de estabelecimentos de tratamento de saúde 
animal, centros de experimentação, de Universidades e 
unidades de controle de zoonoses e outros similares.

Carcinogenicidade – É a propriedade que tem uma 
substância de provocar alterações responsáveis pela in-
dução do câncer.

Carcinoma
(1) In Situ – Displasia que ocupa toda a espessura do 
epitélio, porém permanece contida pela membrana basal.

(2) Invasivo – Alteração tecidual caracterizada pela inva-
são da membrana basal pelas células neoplásicas.

Cardiologia – Ramo da Medicina que estuda a estrutura, 
função e doenças do coração.

Cardiotocógrafo – equipamento destinado a realização 
da cardiotocografia (CTG) que consiste em um método 
biofísico não invasivo de avaliação do bem estar fetal. 
Consiste no registro gráfico da frequência cardíaca fetal 
e das contrações uterinas. É classificada em cardiotoco-
grafia anteparto (quando realizada antes do início do tra-
balho de parto) e intraparto. É chamada de basal quando 
o exame ocorre sem interferência do examinador, e esti-
mulada quando se utilizam recursos mecânicos ou vibro-
-acústicos para testar a reação do feto.

Cardioversão – Procedimento terapêutico que visa à 
reversão das arritmias cardíacas pela aplicação de um 
pulso de corrente elétrica de grande amplitude num 
curto período de tempo. Ao atravessar o coração, esta 
corrente força uma contração simultânea das fibras car-
díacas, possibilitando o restabelecimento de um ritmo 
normal.

Cardioversores – Equipamento que possui circuitos ca-
pazes de detectar a atividade elétrica do coração e sincro-
nizar a aplicação do pulso desfibrilatório com a onda R 
do ECG (caso a atividade elétrica esteja ainda minima-
mente preservada), de modo que a aplicação deve ocor-
rer em até 30 ms após a onda R. Esta precaução tem por 
objetivo evitar que o pulso desfibrilatório seja aplicado 
no momento em que a maioria das fibras está se repola-
rizando (relaxando), pois um estímulo à contração neste 
instante poderia induzir à perda do sincronismo entre as 
fibras e levar a uma fibrilação  ventricular. A cardioversão 
é utilizada principalmente em arritmias menos severas e 
em fibrilações atriais. Possui como princípio de funcio-
namento básico o armazenamento de energia elétrica em 
um capacitor e a manutenção desta condição de carga, 
sendo a descarga no paciente depende do momento em 
que se encontra a contração dos ventrículos, detectada 
através de monitoramento do ECG. São os modelos mais 
comuns atualmente nos hospitais. Além das operações 
realizadas pelos desfibriladores manuais ou semiautomá-
ticos, permitem a aplicação de pulso desfibrilatório sin-
cronizado com a onda R do ECG (no caso deste ser de-
tectável). Geralmente estão associados com um monitor 
de ECG que apresenta o traçado em uma tela ou display 
e muitos modelos incorporam uma pequena impressora 
para registrar a sequência de eventos em papel. Alguns 
modelos incorporam algoritmos de interpretação do tra-
çado de ECG para auxiliar o operador nas suas decisões.

Carga
(1) de Energia - Cardioversores – Durante o período de 
carga (de no máximo 10 s), o equipamento armazena ener-
gia, da rede ou de baterias. O início da carga é comandado 
normalmente por um botão localizado no painel e, ou nas 
pás de aplicação do pulso desfibrilatório. A quantidade de 
energia armazenada é medida em Joules (1 J = 1 W.s) e 
normalmente os equipamentos dispõem de um indicador 
visual e, ou audível do nível da carga, informando ao ope-
rador que o equipamento está pronto para a descarga.

(2) de Maior Desafio – Boas Práticas para o Proces-
samento de Produtos para Saúde – Carga utilizada na 
qualificação de desempenho dos equipamentos, cujo de-
safio represente o pior cenário na rotina do serviço.

Carpule – Odontologia – O carpule é uma seringa apro-
priada para fazer a administração de anestésicos no pa-
ciente.

Carregador
(1) de Bateria – Manutenção de equipamentos eletrô-
nicos – Dispositivo para alimentar e carregar baterias.

(2) de Seringa para Contraste – É utilizada em procedi-
mentos para injeção de solução de contraste em exames 
de tomografia computadorizada, angiografia e ressonân-
cia magnética.

Carrinho
(1) Cesto - Carro de transporte – Lavanderia hospita-
lar – Servem para o transporte da roupa que sai da cen-
trífuga para a calandra, secadora ou prensa, e desta para 
a dobragem e rouparia.

(2) de Dispositivos Médicos – Carretilha a ser usada 
como um portador para um ou mais (eletromédicos) dis-
positivos. Para um dispositivo onde vários dispositivos 
médicos estão conectados em um sistema interativo.

C
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(3) Estante - Lavanderia Hospitalar – Servem para o 
transporte da roupa limpa e dobrada para a rouparia. 
Servem, ainda, como estante para estocagem da roupa e 
sua distribuição às unidades.

(4) Mortuário – Maca que tem rodas usada para trans-
portar um cadáver do refrigerador do necrotério para 
a área de trabalho. Estes carrinhos também são usados 
para transportar um cadáver de um quarto de hospital 
para o necrotério.

Carro
(1) Coletor – Gerenciamento de resíduos hospitalares 
– São os contenedores providos de rodas, destinados à co-
leta e transporte interno de resíduos de serviços de saúde.

(2) de Anestesista – Um carro móvel que contém uma 
variedade de equipamentos, agentes anestésicos, e outros 
materiais que estão prontamente disponíveis ao anestesis-
ta para satisfazer as necessidades diversas de pacientes em 
procedimentos agendados, como também em emergên-
cias. O carro tem uma superfície de funcionamento que 
pode ser limpa facilmente e isso provê uma área para dei-
xar (locar) o equipamento. Nesta área estão disponibiliza-
das as gavetas, estantes, e compartimentos com portas para 
acomodar drogas individuais, ferramentas, e instrumentos.

(3) de Emergência para Hipotermia Virulenta –Carre-
tilha que tem rodas especialmente projetadas para emer-
gência de hipotermia virulenta. Está tipicamente equipa-
da com o equipamento necessário, drogas e substituição 
circuitos de respiração. Hipotermia virulenta é um tipo 
de febre forte (alta) que ocorre como uma reação a certos 
agentes anestésicos e sedação de músculos.

(4) de Transporte - Lavanderia Hospitalar – São car-
rinhos geralmente de aço inox ou fibra de vidro, usados 
para transportar as roupas nas unidades, ou de uma má-
quina para outra , ou de uma área para outra. A roupa do 
hospital é geralmente transportada por meio de carros. 
Os carros de coleta e transporte de roupa suja devem ser 
leves, resistentes e pouco profundos, facilitando a opera-
ção de retirada da roupa e sua higienização.

(5) de Urgência – Um carro de emergência é um armário 
que contém os equipamentos usados por médicos e enfer-
meiros quando acontece uma parada cardíaca. Esta é uma 
situação que exige procedimentos de socorro imediatos.

(6) do Colimador – Carretilha usada para armazenar 
e transportar colimadores (estruturas de metal espe-
cialmente amoldado, pesados) usado em radioterapia e 
medicina nuclear quando eles não estão em uso. É es-
pecialmente projetado para apoiar o peso significante do 
colimador sem inclinação durante qualquer transporte e 
operação de troca. Algumas carretilhas de colimador po-
dem ser incorporadas no projeto de canteiro do sistema.

(7) Mesa - Carro de transporte – Lavanderia hospitalar 
– Substituem as mesas fixas de separação da roupa que 
sai da centrífuga e as mesas para o trabalho na calandra.

(8) para Medicação com Gavetas – Móvel hospitalar uti-
lizado na guarda de medicamentos.

(9) para Transporte de Cadáver – Elemento específico 
para transporte de cadáver. Deve possuir rebaixo e decli-
ve para escoamento de líquido.

(10) para Transporte de Detritos (Lixeira) – Elemento 
responsável pela remoção de resíduos.

(11) para Transporte de Material (Carro Cuba) – Ele-
mento utilizado para transportes diversos.

(12) para Transporte de Material de Emergência – Ele-
mento utilizado para transporte de medicamentos e ma-
teriais necessários para uso em caso de emergências. 

(13) para Transporte de Material de Limpeza – Trans-
porte de produtos utilizados na limpeza do ambiente 
hospitalar.

(14) para Transporte de Roupa Limpa – Lavanderia 
Hospitalar – Elemento para transporte de roupas após o 
processo de limpeza.

(15) para Transporte de Roupa Suja – Lavanderia Hos-
pitalar – Elemento para transporte de roupas já utilizadas.

(16) Prateleira - Carro de transporte - Lavanderia hos-
pitalar – Servem para transportar a roupa que sai da se-
cadora e calandra até à rouparia, servindo também como 
estante de estocagem. Estes carros são de material leve, 
com vedação em três lados, para evitar que a roupa des-
lize para fora.

(17) Térmico – Elemento para transporte de alimentos 
para os pacientes, mantendo a temperatura dos alimen-
tos, garantindo assim a segurança alimentar. Estes carros 
devem manter os alimentos dentro de as temperaturas de 
consumo, evitando a perda de temperatura que ocorrem a 
partir da saída da cozinha até a chegar ao leito do paciente. 

Casa de Bombas e Máquinas - Ambiente destinado à lo-
calização, à instalação e ao funcionamento de motor de 
elevador, bomba hidráulica, entre outros.

Cassete – Radiologia – Caixa rígida utilizada para arma-
zenar o écran e o filme, quando da sua exposição; chassi.

Cateter
(1) Instrumento tubular, de dimensões variadas, para in-
troduzir numa cavidade, num vaso ou num canal do cor-
po para extrair ou introduzir determinadas substâncias, 
líquidos ou fármacos. Pode ainda servir como meio de 
medir ou registar valores de pressões ou outros parâme-
tros intraorgânicos.

(2) Sonda que se introduz numa abertura ou orifício es-
treito, natural ou artificial, a fim de introduzir ou extrair 
fluidos. Os cateteres urinários (algálias) introduzem-se na 
bexiga através da uretra, a fim de permitir a saída da urina 
em certas doenças e esvaziar o referido órgão antes das in-
tervenções abdominais.

(3) Enfermagem – Tubo que pode ser inserido na veia/
artéria para introdução de medicamentos ou em uma ca-
vidade para drenar (abcesso).

(4) Balão para Angioplastia Coronária – Dispositivo 
projetado na forma de tubo flexível com balão em sua 
ponta distal destinado à angioplastia coronariana trans-
luminal percutânea (PTCA) procedimento para dilatar 
ou remover áreas de estreitamento aterosclerótico em ar-
térias coronárias através de insuflação do balão, algumas 
vezes, combinados com outros métodos.

(5) Balão para Angioplastia Periférica – Concebido para 
angioplastia transluminal percutânea de lesões nas artérias 
periféricas, incluindo a ilíaca, renal, popliteal, infra-popli-
teal, femoral e ílio-femoral, bem como lesões obstrutivas 
de fístulas de diálise arteriovenosa nativa ou sintética.
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(6) de Swan-Ganz – Termos utilizados em Terapia In-
tensiva - Tipo de cateter instalado no lado direito do 
coração, e utilizado para medidas diretas de pressões e 
determinação do débito cardíaco, permitindo um melhor 
controle da evolução clínica do paciente, facilitando as 
decisões terapêuticas.

(7) Guia Intravascula – Tubo flexível, dotado de um lú-
men central, destinado a permitir a passagem e colocação 
transluminal percutânea de fios-guia e de dispositivos de 
diagnóstico/intervenção terapêutica no sistema vascular. 
Assim que o tubofica posicionado,é avançado um fio-guia, 
seguido por um dispositivo de diagnóstico/intervenção 
terapêutica (p. ex. um cateter com balão de dilatação, um 
sistema de colocação de stent ou um dispositivo de embo-
lização), através do seu lúmen até ao local pretendido. A 
seção distal do tubo pode ter uma variedade de formatos 
pré-moldados (p. ex. retos, multiusos, tipo bastão de hó-
quei ou de dupla curva renal); possui geralmente marcas 
radiopacas para poder ser monitorizado por fluorosco-
pia. Trata-se de um dispositivo de uso único.

(8) Intravascular de Microperfusão – Tubo flexível 
de pequeno diâmetro destinado à perfusão controlada 
de agentes/fluidos (p. ex. agentes trombolíticos, meios 
de contraste para diagnóstico) em pequenos vasos su-
per seletivos (incluindo os dos sistemas neurovascular, 
vascular periférico ou vascular coronário) para fins de 
angiografia e tratamento, bem como à colocação de dis-
positivos embólicos em locais anatómicos tortuosos ou 
super seletivos. Também denominado cateter de perfu-
são contínua, pode incluir um transdutor de ultrassons, 
um sensor térmico e um orifício na extremidade distal 
para a colocação de um fio-guia. É geralmente utilizado 
com um sistema de microperfusão que fornece a energia 
necessária à sua aplicação. Trata-se de um dispositivo de 
uso único.

(9) Nasal - Oxigenoterapia – Este meio fornece uma 
quantidade moderada de oxigênio (20 a 28%) com um 
fluxo de 1 a 8 litros por minuto.

(10) Nasofaríngeo – Oxigenoterapia - Fornece quanti-
dade moderada de oxigênio (30 a 50%) a um fluxo de 
até 8 L/min. É frequentemente utilizado para pacientes 
com infarto do miocárdio, pneumonia e choque. Apre-
senta como vantagens: O paciente recebe oxigênio mes-
mo respirando pela boca ou pelo nariz e a quantidade de 
oxigênio fornecida geralmente é adequada.

(11) para Medida de Pressão Arterial - Conectado no 
punho ou no pé para controle da pressão arterial mídia.

(12) para Oxigênio (a) Tipo Máscara – É um dispositivo 
formado por tubo de PVC (cloreto de polivinila) colados 
entre si. Um dos tubos, denominado tubo de fixação pos-
sui um conector universal para fixação na linha de oxigê-
nio. Pode ser regulado de maneira que fique mais confor-
tável ao paciente, a narina é em PVC macio (cloreto de 
polivinila). (b) Tipo Óculos - Possui hastes tipo óculos 
que se moldam em qualquer paciente facilitando o uso 
com Conector universal de fácil adaptação. (c) Tipo Son-
da - É utilizado na inalação de oxigênio em pacientes.

(13) para quimioterapia – O cateter é um tubo especial 
que é inserido numa veia maior e é conectado a um re-
servatório que fica implantado debaixo da pele e pode ser 
deixado neste local por muitos meses. A utilização deste 

cateter facilita o tratamento quimioterápico venoso, pois 
não é necessário fazer punções repetidas para conseguir 
acertar uma veia.

(14) Peritoneal – É um pequeno tubo flexível chamado 
cateter é colocado através da parede abdominal para o 
interior da cavidade peritoneal. O cateter é chamado de 
acesso porque fornece uma maneira de colocar a solução 
de Diálise Peritoneal (DP) no interior do peritôneo. A so-
lução flui para dentro e para fora da cavidade peritoneal 
através do cateter. O cateter é colocado através de uma pe-
quena intervenção cirúrgica ambulatorial. A abertura do 
cateter cicatrizará durante algumas semanas antes de ini-
ciar a diálise. Normalmente o cateter não dói e permanece 
no local ao longo do tempo da Diálise Peritoneal (DP).

(15)Totalmente Implantado – É um dispositivo utili-
zado para administração de medicamentos e coleta de 
sangue. Uma opção segura e eficiente no manuseio de 
pacientes oncológicos. É formado por um reservatório e 
um cateter. Esse reservatório tem formato cilíndrico ou 
cônico, e podem ser feitos de silicone, plástico ou titânio. 
Através de um procedimento cirúrgico simples, realizado 
pelo cirurgião vascular, é instalado após anestesia local, a 
duração costuma ser de 30 minutos a 1 hora e o paciente 
pode ter alta no mesmo dia. Se necessário, poderá até re-
ceber o medicamento logo após. O reservatório fica logo 
abaixo da pele na região torácica. Pode ser utilizado para 
a administração de medicamento ou coleta de sangue, 
com agulha especial. A punção é feita por uma enfermei-
ra, após assepsia rigorosa do local. Durante a punção, os 
pacientes sentem uma leve sensação de picada, que dimi-
nui gradativamente.

(16) Venoso Central e Intra-Cath – Termos utilizados 
em Terapia Intensiva - Cateter introduzido em veias cen-
trais (mais profundas), permitindo a infusão de soros, 
medicamentos e monitoração de pressões.

(17) Venoso Central ou Profundo – É conectado no 
pescoço (jugular) ou abaixo da clavícula (subclavia) para 
infusão de medicamentos e substâncias especiais que não 
podem ser infundidos pelo cateter periférico.

(18) Venoso Periférico ou Superficial – Conectado no 
braço ou na perna, também serve para infusão de medi-
camentos ou soros.

(19) Cateter-balão – É constituído por um cateter rígido, 
em cuja extremidade existe um balão cilíndrico construí-
do de poliuretano, que é um polímero de biocompatibi-
lidade elevada e baixa trombogenicidade. O balão é fa-
bricado em tamanhos variados, para atender às diversas 
faixas de peso dos pacientes. Os balões mais comuns são 
de 20, 30 e 40cc. O balão de 40 cc de capacidade é o mais 
usado para pacientes adultos. O balão deve simplesmente 
“ocluir” a aorta, sem traumatizar as suas paredes. O gás 
que insufla o balão alcança o seu interior mediante pe-
quenos orifícios existentes no cateter, na região recoberta 
pelo balão. Para o esvaziamento do balão, o gás é aspira-
do do seu interior pelos mesmos orifícios.

Catgut – Material fibroso preparado a partir de tecidos 
animais, geralmente das paredes do intestino do cordeiro 
(primeiramente obtido do intestino do gato), entrançado 
em fios de diferente grossura e utilização para suturar fe-
ridas e laquear vasos sanguíneos durante as intervenções. 
O catgut dissolve-se gradualmente e é absorvido pelos 
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tecidos, de maneira que os pontos não necessitam de ser 
extraídos posteriormente. Este fato minimiza também a 
possibilidade de uma irritação persistente no local da in-
tervenção.

Catodo – Equipamento de Raios-x – O catodo exerce 
a função de fonte de elétrons do tubo de raios-x. Para a 
produção destes elétrons há um ou dois filamentos heli-
coidais de tungstênio. O catodo é o eletrodo negativo do 
tubo. É constituído de duas partes principais: o filamento 
e o copo focalizador. A função básica do catodo é emitir 
elétrons e focalizá-los em forma de um feixe bem defini-
do apontado para o anodo. Em geral, o catodo consiste de 
um pequeno fio em espiral (ou filamento) dentro de uma 
cavidade (copo de focagem). O filamento é normalmente 
feito de Tungstênio (com pequeno acréscimo de Tório) 
Toriado, pois esta liga tem alto ponto de fusão e não  va-
poriza facilmente (a vaporização do filamento provoca o 
enegrecimento do interior do tubo e a consequente mu-
dança nas características elétricas do mesmo). A queima 
do filamento é, talvez, a mais provável causa da falha de 
um tubo. O corpo de focagem serve para focalizar os 
elétrons que saem do catodo e fazer com que eles batam 
no anodo e não em outras partes. A corrente do tubo é 
controlada pelo grau de aquecimento do filamento (cato-
do). Quanto mais aquecido for o filamento, mais elétrons 
serão emitidos pelo mesmo, e maior será a corrente que 
fluirá entre anodo e catodo. Assim, a corrente de filamen-
to controla a corrente entre anodo e catodo.

Cauterizador Oftalmológico – Oftalmologia - Cauteri-
zador estéril portátil para pequenos procedimentos su-
perficial na pele ou nos tecidos.

Cavernosografia – É um procedimento de diagnóstico 
radiológico que permite uma avaliação da anatomia e a in-
tegridade do corpo cavernoso do pénis, por conseguinte, 
ser utilizados no diagnóstico de muitas doenças e disfun-
ções de órgão genital masculino. As  lesões vasculares que 
envolvem o pênis são uma das causas  mais frequentes de  
impotência orgânica. Uma vez que este procedimento pro-
porciona uma boa visualização de anormalidades estrutu-
rais dos órgãos e tecidos cavernosos, é útil no diagnóstico 
diferencial da disfunção erétil em uma base orgânica.

CCIH – Sigla de Comissão de Controle de Infecção Hos-
pitalar.

CDC – Sigla de Centers for Disease Control and Preven-
tion (Centro de Controle e Prevenção de Doenças).

Cefalometro – Instrumento para medir as dimensões da 
cabeça.

Células Progenitoras Hematopoéticas (CPH) - Labo-
ratórios de processamento de células progenitoras he-
matopoéticas provenientes de medula óssea e sangue 
periférico e bancos de sangue de cordão umbilical e 
placentário – Células multipotentes com capacidade de 
auto-renovação e diferenciação, capazes de promover a 
reconstituição hematopoética, podendo ser obtidas da 
medula óssea, do sangue periférico (quando estas são 
mobilizadas da medula óssea por meio de medicamen-
tos) ou do sangue de cordão umbilical e placentário.

Censo hospitalardiário – Terminologia médico-hospi-
talar – É a contagem, cada 24 horas, do número de leitos 
ocupados.

Central
(1) de Água Gelada – Instalações de ar-condicionado 
hospitalar/ Sistema de ar- condicionado central – Siste-
ma central em que uma ou mais unidades de tratamento 
de ar, cada uma operada independentemente das demais, 
são supridas com agua gelada (ou outro fluido térmico) 
produzida numa central frigorígena constituída por um 
ou mais grupos resfriadores de água e distribuída por 
bombas, em circuito fechado.

(2) de Ar Comprimido Medicinal – É composta de 2 
unidades geradoras independentes do tipo pistão total-
mente isento de óleo com anéis de PTFE e rolamentos se-
lados, em operação automática por diferencial de pressão 
demandada, execução duplex sendo 01 em operação (lí-
der) + 01 em standy-by (reserva), montado sobre reserva-
tório horizontal ou base e reservatório vertical, comando 
elétrico inteligente automatizado e sistema de tratamento 
com secador de ar e filtros.

(3) de Material Esterilizado (CME) – Unidade destina-
da à recepção, expurgo, limpeza, descontaminação, pre-
paro, esterilização, guarda e distribuição dos materiais 
utilizados nas diversas unidades de um estabelecimento 
de saúde. Pode se localizar dentro ou fora da edificação 
usuária dos materiais.

(4) de Regulação de Serviços de Saúde – É a unidade 
responsável pela avaliação, processamento e agendamen-
to das solicitações de atendimento, garantindo o acesso 
dos usuários do SUS, mediante um planejamento de re-
ferência e contra referência.

(5) de Suprimento – Gases Medicinais - RDC 50/03 – 
Conjunto formado pelos suprimentos primário e secun-
dário ou reserva para cada tipo de gás ou vácuo, inter-
conectados de maneira específica, de modo a permitir 
suprimento contínuo à rede de distribuição.

(6) de Vácuo Hospitalar – É um dos itens que são funda-
mentais para garantir a higiene do ambiente hospitalar, 
pois com a aplicação de uma central de vácuo hospitalar 
as substancias que podem contaminar são sugadas e de-
positadas em um reservatório, evitando que a contami-
nação possa atingir os pacientes e todos os que circulam 
no ambiente.

(7) Multi-split VRV (vazão de refrigerante variável) – 
Instalações de ar- condicionado hospitalar / Sistema 
de ar-condicionado central – Sistema central em que 
um conjunto de unidades de tratamento de ar de exaus-
tão direta, geralmente instaladas dentro do ambiente a 
que servem (designadas unidades internas), cada uma 
operada e controlada independentemente das demais, é 
suprido em fluido refrigerante liquido em vazão variável 
(VRV) por uma unidade condensadora central, instalada 
externamente (designada unidade externa).

Centrífuga
(1) Aparelho utilizado com a finalidade de acelerar a se-
dimentação de partículas ou para separar líquidos não 
miscíveis de diferentes pesos específicos. Quando a cen-
trífuga atinge enormes velocidades que permite a separa-
ção de moléculas (proteínas, por exemplo) denomina-se 
ultra centrifuga.

(2) de Bancada – É indicado em trabalhos que são efe-
tuados com variados tipos de amostras, não é utilizada 
em apenas um único procedimento. Trabalha com diver-
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sos tamanhos de frascos e volume, já que possibilita a 
utilização de diversos tamanhos de rotores, variando de 
acordo com a velocidade, aplicação e volume.

(3) Extratora - Lavanderia Hospitalar – É a máquina 
usada para eliminar ou extrair até 40% da água da roupa 
saída da lavadora. Ela é constituída de dois cilindros, 
um fixo externo e um giratório interno e perfurado.

(4) para Butirômetro – Esta versão de centrífugas labo-
ratoriais é utilizada exclusivamente em procedimentos 
realizados com butirômetros, como por exemplo, para a 
determinação do teor de gordura no leite.

(5) para Hematócrito – O Hematócrito é um tipo de 
exame de sangue capaz de identificar a quantidade de 
glóbulos vermelhos presente em determinada quantida-
de de amostra. O material é colocado dentro de um tubo 
capilar e centrifugado para obter então, a porcentagem 
de hemácias.

(6) para Microplacas – Centrífuga especialmente de-
senvolvida para centrifugação de microplacas.

(7) Refrigerada – Equipamento desenvolvido para aten-
der as exigentes necessidades dos laboratórios de con-
centração de células e micro-organismos, de pesquisa, 
clínicos e industriais centrifugando e sedimentando pe-
quenas amostras e para as áreas de engenharia genética, 
microbiologia, virologia, entre outros, onde a temperatu-
ra de centrifugação tem importância relevante.

(8) Sorológica – Centrífuga com motor elétrico, utiliza-
da no processo de separar o soro das células sanguíneas, 
através do aumento da força G (gravitacional) por meio 
da rotação em alta velocidade.

Centro cirúrgico
(1) Unidade destinada ao desenvolvimento de ativida-
des cirúrgicas, bem como à recuperação pós-anestésica 
e pós-operatória imediata.

(2) Ambulatorial – Unidade destinada ao desenvolvi-
mento de atividades cirúrgicas que não demandam in-
ternação dos pacientes.

Centro
(1) de Material – Unidade destinada à recepção e expur-
go, preparação e esterilização, guarda e distribuição do 
material para as unidades do estabelecimento de saúde.

(2) de Material e Esterilização – CME – Boas Práticas 
para o Processamento de Produtos para Saúde - Unida-
de funcional destinada ao processamento de produtos 
para saúde dos serviços de saúde.

(3) de Material e Esterilização de Funcionamento 
Centralizado – Boas Práticas para o Processamento 
de Produtos para Saúde – Unidade de processamento 
de produtos para saúde que atende a mais de um serviço 
de saúde do mesmo gestor.

(4) de Parto Normal Isolado – Unidade intra-hospita-
lar ou isolada, especializada no atendimento da mulher 
no período gravídico puerperal, conforme especifica-
ções da PT/MS 985/99.

(5) de Saúde – (a) Unidade de saúde destinada a prestar 
assistência sanitária de forma programada a uma popu-
lação determinada, pelo menos nas quatro especialida-
des básicas. A assistência médica deve ser permanente 

e, sempre que possível prestada por médico generalista. 
(b) Unidade Básica de Saúde - Unidade para realização 
de atendimentos de atenção básica e integral a uma po-
pulação, de forma programada ou não, nas especialida-
des básicas, podendo oferecer assistência odontológica 
e de outros profissionais de nível superior. A assistência 
deve ser permanente e prestada por médico generalista 
ou especialista nestas áreas. Podendo ou não oferecer: 
SADT e Pronto atendimento 24 Horas.

(6) de Terapia Intensiva (CTI) – É o agrupamento, 
numa mesma área física, de mais de uma Unidade de 
Terapia Intensiva.

(7) Obstétrico – Unidade destinada à higienização da 
parturiente, trabalho de parto, Parto (normal ou cirúr-
gico) e os primeiros cuidados com os recém-nascidos.

Ceratômetro – Oftalmologia – O ceratômetro é um 
aparelho óptico que mede a curvatura anterior da cór-
nea nos seus 3 mm centrais. A medida da curvatura é 
feita nos dois meridianos primários, um vertical e ou-
tro horizontal, distantes 90° um do outro. Quanto mais 
uniforme for a superfície da córnea, mais precisas serão 
as medidas. No caso de ceratocone, as miras podem se 
apresentar deformadas e de contornos irregulares. Neste 
caso, as medidas não são exatas, pois as miras se dupli-
cam, dificultando a leitura.

Cesto Coletor de Cálculos – Usado para manipulação 
e remoção de cálculos ureterais, bexiga e pélvis renal.

Chassi Radiográfico
(1) Tem a função de proteger e sustentar o filme de 
raios-x dentro de sua estrutura física. As travas dos 
chassis são eficientes na vedação de luz, impossibilitan-
do a sua entrada, e possível sensibilização indesejada 
do filme. Juntamente com o filme, telas intensificado-
ras (ou écrans) também são sustentadas no interior do 
chassi.

(2) O chassi é um compartimento (caixa) apropria-
do para alojar o filme, internamente é revestido pelo 
ECRAN. O chassi e o filme possuem medidas apropria-
das e adequadas as necessidades do serviço. As medidas 
mais comuns são: 13X18, 18X24, 24X30, 30X40, 35X35, 
35X43.

(3) Sistema Receptor de Imagem – Equipamento de 
Raios-x - Os chassis radiográficos tem a função de 
proteger e sustentar o filme de raios-x dentro de sua 
estrutura física. As travas dos chassis são eficientes na 
vedação de luz, impossibilitando a sua entrada, e possí-
vel sensibilização indesejada do filme. Juntamente com 
o filme, telas intensificadoras (ou écrans) também são 
sustentadas no interior do chassi. A introdução das telas 
intensificadoras no interior do chassi é devido a pro-
priedade das telas de transformar os fótons de raios-x 
em fótons de luz, que sensibilizarão mais eficientemente 
o filme, proporcionando uma redução no tempo de ex-
posição do paciente à radiação. O chassi, o filme e as 
telas intensificadoras compõem o sistema de detecção 
tela-filme. Em radiografia convencional, duas telas são 
montadas permanentemente nas superfícies internas do 
chassi e o filme é posicionado entre elas. Devido a este 
arranjo e a vedação do chassi, se garante que a única 
luz que sensibilizará o filme será a emitida pelas telas 
intensificadoras.

C
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Chave
Conjunto de ferramentas para a maleta de eletrônica
(1) Canhão – Chave especial para colocação ou retirada 
de parafusos e porcas em locais de difícil acesso.

(2) Catraca – Ferramenta empregada em trabalhos com 
soquetes no aperto ou desaperto de componentes. São 
encontradas com encaixes de ¼” até 1” dependendo da 
aplicação. 

3) de Fenda - Ferramenta de aperto constituída de uma 
haste cilíndrica de aço carbono, com uma de suas extre-
midades forjada em forma de cunha e a outra em forma 
de espiga prismática ou cilíndrica estriada, onde acopla-
-se um cabo  de madeira ou plástico. É empregada para 
apertar e desapertar parafusos cujas cabeças tenham fen-
das ou ranhuras que permitam a entrada da cunha.

(4) de Fenda Angular Dupla – Ferramenta utilizada em 
parafuso tipo fenda simples. Chave em formato Z, que 
permite a utilização em locais de difícil acesso.

(5) de Fenda Cotoco – Ferramenta utilizada para traba-
lhos em locais de difícil acesso. Utilização em parafusos 
com fendas.

(6) de Grifa – Ferramenta regulável usada para apertar, 
peças, porcas, canos entre outros ou afrouxar com tor-
ques onde a opção manual não seria capaz. Utilizado 
para ajustes onde requer a aplicação de um torque consi-
deravelmente alto.

(7) Inglesa – Ferramenta que facilita mecanicamente a 
aplicação do torque para girar parafusos e porcas. Tem 
como principal característica poder assumir diferentes 
tamanhos por meio da regulagem da distância das fendas.

(8) Phillips – Ferramenta utilizada para apertar ou soltar 
parafusos. As chaves phillips (ou ponta cruzada) são em-
pregadas para esforços menores, desenvolvida para não 
espanar o parafuso ou a rosca.

(9) Phillips cotoco – Ferramenta utilizada para trabalhos 
em locais de difícil acesso. Utilização em parafusos com 
fendas Phillips.

(10) Teste Neon – Dispositivo para verificar se um equi-
pamento encontra-se energizado ou não.

Chicote – Gases Medicinais - RDC 50/03 –Dispositivo 
destinado à interligação de cilindros ao coletor.

Choque
(1) Termos utilizados em Terapia Intensiva – Situação 
em que a circulação dos órgãos é prejudicada, geralmente 
acompanhada de queda da pressão arterial.

(2) Elétrico (ou eletrocussão) – Choque causado pela 
passagem da corrente elétrica de alta voltagem através 
do corpo, por contato acidental com um fio elétrico, por 
fulminação por um raio, etc.

(3) Séptico - Termos utilizados em Terapia Intensiva – 
Situação em que a circulação dos órgãos é prejudicada, 
geralmente acompanhada de queda da pressão arterial. 
Decorre de uma infecção instalada em um ou mais ór-
gãos, e que pode se espalhar por todo o organismo. O 
tratamento deve se basear em reposição de soro (volu-
me), antibióticos e uso de drogas especiais que auxiliem 
a manutenção da pressão arterial até que o organismo se 
recupere.

Chumbo – Radiologia – Utilizado para recobrir paredes, 
teto e piso da sala de exames, servindo como proteção 
individual a trabalhadores, pacientes, etc.

Chuveiro de Emergência – Equipamentos de Seguran-
ça - Biossegurança – É um chuveiro para banhos em 
caso de acidentes com produtos químicos e fogo. Este 
chuveiro é colocado em local de fácil acesso e é acionado 
por alavancas de mãos, cotovelos ou joelhos. Chuveiros 
convencionais são usados para emergências, quando não 
existem outros disponíveis. são localizados próximos aos 
locais de risco e reservados somente para essa função, 
sendo sinalizados de acordo com as normas. Neste caso 
lava-olhos são disponibilizados em cada setor.

Ciclagem -Ventilador Pulmonar 
Ciclagem do ventilador
(1) A ciclagem do ventilador determina a mudança da fase 
inspiratória para a expiratória. Ela pode ocorrer de acordo 
com tempo, volume, pressão ou fluxo.

(2) a Fluxo – Neste tipo de ciclagem, o tempo inspirató-
rio é interrompido quando o fluxo inspiratório cai abaixo 
de um valor pré-ajustado como foi descrito na ventilação 
com pressão de suporte. Neste tipo de ciclagem, o pa-
ciente exerce total controle sobre o tempo e fluxo inspi-
ratórios e sobre o volume corrente.

(3) a Pressão – A fase inspiratória é determinada pela 
pressão alcançada nas vias aéreas. Quando o valor prede-
terminado é alcançado interrompe-se o fluxo inspiratório, 
independente do tempo inspiratório ou do volume utili-
zado para se atingir esta pressão. Desta forma, este tipo de 
ventilação também não garante um volume corrente ade-
quado e pode ser ineficaz caso haja grandes vazamentos de 
ar como nos casos de fístulas bronco-pleurais.

(4) a Tempo – A transição inspiração/expiração ocorre 
de acordo com um tempo inspiratório predeterminado, 
não importando as características elástico-resistivas do 
sistema respiratório do paciente. Normalmente os apa-
relhos ciclados a tempo são limitados a pressão, ou seja, 
existe uma  válvula de escape impedindo altos níveis de 
pressão inspiratória. Os ventiladores infantis e aqueles  
com ventilação com pressão controlada possuem este 
tipo de ciclagem. Deve-se ressaltar que este tipo de cicla-
gem não garante o volume corrente, sendo este uma re-
sultante da pressão de escape aplicada, da complacência 
e do tempo inspiratório programado.

(5) a Volume – Neste modo de ciclagem o final da fase 
inspiratória é determinado pelo valor de volume corrente 
ajustado. Há um sensor no aparelho que detecta a passa-
gem do volume determinado e desliga o fluxo inspiratório. 
A pressão inspiratória não pode ser controlada e depende 
da resistência e da complacência do sistema respiratório 
do paciente, de modo que este tipo de ventilação pode 
provocar  barotrauma. Ao mesmo tempo, este tipo de ven-
tilação é bastante segura uma vez que garante o volume 
corrente para o paciente, principalmente para aqueles em 
que se deve fazer um controle rigoroso da PaCO2, como 
nos pacientes portadores de hipertensão intracraniana.

Ciclo - RDC Nº 57
Ciclo produtivo do sangue humano e componentes e 
procedimentos transfusionais
(1) Produtivo do sangue: processo sistemático des  tinado 
à produção de hemocomponentes que abrange as ativi-
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dades de captação e seleção do doador, triagem clínico-
-epidemiológica, coleta de sangue, triagem laboratorial 
das amostras de sangue, processamento, armazenamento, 
transporte e distribuição.

(2) Processo sistemático que abrange as atividades de 
captação e seleção do doador, triagem clínico-epidemio-
lógica, coleta de sangue, triagem laboratorial das amos-
tras de sangue, processamento, armazenamento, trans-
porte e distribuição e procedimentos transfusionais.

Ciclo Respiratório –Ventilador Pulmonar – Um ciclo 
respiratório é composto de uma fase inspiratória seguida 
de uma pausa, e uma fase expiratória, também seguida 
por uma pausa.

Cicloergômetro de membros – Fisioterapia
(1) Inferiores – Equipamento destinado a movimenta-
ção cíclica que possui diversas vantagens que uma bici-
cleta ergométrica como: ocupar pouco espaço, e poder 
ser transportado para qualquer lugar.

(2) Superiores – Equipamento destinado a exercícios de 
membros superiores.

Cilindro para
(1) Freon – Manutenção de equipamentos de refrige-
ração - Vaso de pressão destinado ao armazenamento de 
freon em alta pressão.

(2) Gases Medicinais – São vasos de pressão, geralmente 
de aço ou alumínio, sem solda, projetado para conter ga-
ses comprimidos ou gases comprimidos liquefeitos.

Cimento
(1) Odontológico – São usados como materiais restaura-
dores apresentam baixa resistência quando comparados 
ao amálgama e a resina composta. Além disso, também 
são usados, como forramento e base de restaurações e 
principalmente como agente cimentante de restaurações 
indiretas, de prótese fixa e aparelhos ortodônticos.

(2) Ósseo – O cimento ortopédico é o Polimetilmetacri-
lato (PMMA). O PMMA pode servir como um espaça-
dor, como um veículo de entrega de antibióticos e tam-
bém pode ser colocado para eliminar o espaço morto. O 
cimento ortopédico é usado na cirurgia do quadril, na 
cirurgia da coluna vertebral (artroplastia vertebral, a ver-
tebroplastia e cifoplastia), ombro, cotovelo, Cirurgia do 
trauma, etc. Ele é o principal componente para fixar as 
próteses dentro dos ossos

Cineangiografia – Imagem do movimento de passagem 
do meio de contraste pelos vasos sanguíneos.

Cinestesiómetro – Instrumento para medir o grau de 
conhecimento que um doente tem dos movimentos 
musculares e articulares do seu próprio corpo. Utiliza-se 
na exploração das alterações nervosas e musculares e em 
certas formas de lesão cerebral.

Cinta Ortopédica – Realizam uma compressão na re-
gião intra-abdominal, proporcionando alívio da dor na 
lombar e prevenindo lesões e fadigas na coluna. Este é 
um dispositivo que pode ser usado de maneira preven-
tiva, corretiva e terapêutica, servindo como um suporte 
que protege a coluna em movimentos que causam dor. A 
cinta é capaz de descarregar o peso das costelas e vérte-
bras dorsais diretamente a partir da pélvis, reduzindo a 
carga sobre a lombar. Para que a cinta ortopédica fun-

cione adequadamente, é preciso que um médico ortope-
dista indique o modelo mais adequado para o problema 
do paciente. Vale lembrar que, quando usada de maneira 
inadequada, a cinta ortopédica pode afetar outras regiões 
do corpo e até prender a circulação do sangue.

Cinto para Ostomia – Cinto elástico ajustável para fixa-
ção de bolsa para ostomia intestinal/urinária.

Cinza
(1) Cores para Cilindros de Gases – Nitrogênio.

(2) Cinza Escuro - Cores para Canalização – Para iden-
tificar eletroduto.

Cinzel
(1) Odontologia – Elemento utilizado para remoção de 
osso.

(2) Cirúrgico – Instrumento cirúrgico não articulado 
cortante. Utilizado para remoção de osso.

(3) em V para Septo – Instrumento Cirúrgico não arti-
culado cortante. Utilizado para descolar septo nasal.

CIPA – Sigla de Comissão Interna de Prevenção de Aci-
dentes.

Circuito
(1) Ventilador Pulmonar (a) Expiratório O circuito ex-
piratório tem a função de controlar a saída do ar expirado 
pelo paciente. (b) Inspiratório - O circuito inspiratório 
tem a função de controlar o fornecimento ao paciente de 
um determinado volume de ar e uma determinada con-
centração de oxigênio, dependendo dos parâmetros se-
lecionados nos controles dos equipamentos (circuitos de 
controle). (c) Misturador – O circuito Misturador, tam-
bém conhecido como Blender, tem a função de fornecer 
a mistura de ar e O2 desejada ao circuito inspiratório. O 
misturador controla a concentração de oxigênio da mis-
tura de ar e O2. Pode-se variar a concentração de oxigênio 
desde 21% até 100%. 

(2) de Controle - Bombas de infusão - Sistemas de In-
fusão – O circuito de controle de uma bomba de infu-
são pode ser analógico, digital e, ou micro processado. O 
circuito de controle é responsável pela interpretação das 
informações inseridas no dispositivo (programação), por 
controlar o mecanismo de infusão, por interpretar os si-
nais dos sensores e disparar os alarmes, quando necessá-
rio. Os circuitos de controle podem armazenar informa-
ções, calcular a dose da droga, realizar variações na taxa 
de infusão, interfacear a bomba com microcomputadores 
e periféricos, etc. A infusão pode ser feita através de con-
trole volumétrico ou por controle não volumétrico. (a) 
controle volumétrico: unidade de volume por unidade 
de tempo (mL/ h). Controla o volume do líquido a ser 
infundido, assim como a velocidade de infusão, indepen-
dente das características do líquido; (b) controle não-
-volumétrico: número de gotas por unidade de tempo 
(gotas/min). Controla a quantidade de gotas liberadas, 
assim como a velocidade de infusão. O volume depende 
do tamanho da gota (que varia com o tipo do equipo), da 
temperatura, da viscosidade e de densidade do líquido.

(3) de Controle (controles e parâmetros do ventila-
dor pulmonar) –Ventilador pulmonar – Os circuitos 
de controle são responsáveis pelos modos nos quais será 
ventilado o paciente. Os ventiladores possuem os se-
guintes controles: (a) Pressão e/ou Volume e/ou Fluxo, 

C
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(b) Frequência Respiratória, (c) Relação I:E (relação entre 
tempo inspiratório e tempo expiratório), (d) Tempo Inspi-
ratório, (e)Tempo Expiratório, (f) Sensibilidade, (g) Peep/
Cpap (Pressão Positiva no Final da Expiração/ Pressão Po-
sitiva Contínua nas Vias Aéreas), (h) Pausa Inspiratória, e 
(i) Modalidade de entilação. Podem-se aplicar diferentes 
combinações de controles para obter-se um mesmo re-
sultado. Por este motivo, não se pode dizer que há uma 
lista fixa de controles para um determinado ventilador. 
Dependendo do equipamento, haverá um ou mais con-
troles. Alguns ventiladores pulmonares possuem controles 
de pressão e fluxo. Assim, os ventiladores podem apenas 
controlar um só parâmetro de cada vez. Alguns equipa-
mentos podem controlar mais de uma variável em tempos 
diferentes.

(4) de Isolação Elétrica – Eletrocardiógrafos – A me-
lhor proteção contra corrente de fuga é a isolação elé-
trica. A isolação elétrica é uma consideração muito im-
portante nos equipamentos eletromédicos. As normas 
são muito restritivas em relação à passagem de corrente 
elétrica pelo paciente: (a) Corrente máxima tolerada an-
tes de por o paciente em risco= 101.µA (60 Hz); (b) A 
sensibilidade do corpo diminui com a frequência: cor-
rente máxima tolerada sobe para 1mA se a frequência for 
maior que 100 kHz.  São utilizadas diversas técnicas para 
assegurar o isolamento elétrico do paciente em relação à 
rede, dentre elas a de isolação óptica. Técnica simples, ba-
rata, mas não-linear a compensação da não linearidade é 
obtida através de D1, que deve ser idêntico a D3: Se D1 
= D3⇢i1 = i3. Como i1 = Vi/Ri e i3 = Vo/Rf então Vo = 
(Rf/Ri) Vi. O circuito de isolação elétrica pode ser obtido 
também com transformador de isolamento, que consti-
tui uma técnica mais linear, mas depende de eletrônica 
mais complexa (moduladores do sinal com portadora 
de alta frequência, demoduladores, conversores CA/CC 
e CC/CA para transmissão de potência). Características 
mais importantes de um sistema de isolação (óptica ou 
por transformador): (a) Suportar tensão do desfibrilador 
(˜ 5kV); (b) Fuga de corrente capacitiva menor possível 
pela barreira de isolação; (c) Mínima distorção do sinal e 
imunidade a ruídos.

(5) de Proteção – Eletrocardiógrafos – Não só o pacien-
te deve receber atenção quanto à exposição a tensões ou 
correntes elevadas: os amplificadores e demais circuitos 
eletrônicos sensíveis precisam ser protegidos. Situações de 
maior risco: Uso de desfibrilador no paciente; Paciente to-
car alguma área energizada (110 V ou 220 V). Os circuitos 
deste bloco devem proteger o equipamento de tensões até 
5 kV. A lâmpada néon (ou um GTD, Tubo de Descarga 
a Gás) após sua ionização, oferece um caminho de baixa 
resistência a terra para transientes altos e os capacitores, 
para transientes mais baixos. Os resistores limitam a cor-
rente e atenuam a tensão elétrica. Os diodos limitam a 
tensão em +/- 10V na entrada dos amplificadores ope-
racionais A1 e A2. Os diodos zener, limitam a tensão na 
saída de A3 (do circuito da perna direita), evitando que 
transientes altos de tensão conduzidos através do corpo, 
cheguem ao amplificador. O centelhador, na presença de 
transientes elevados, como o de uma descarga de desfi-
brilador, coloca momentaneamente em curto os terras 
isolados, para evitar que correntes de fuga altas atraves-
sem o transformador isolador e alcancem os circuitos 
eletrônicos.

(6) de Sangue Extracorpóreo - Hemodiálise – É cons-
tituído por um acesso vascular (a forma pela qual se 
chega ao sangue), um conjunto de equipos descartáveis 
que conduzem o sangue, uma entrada de substância 
anticoagulante (heparina) e uma bomba peristáltica de 
roletes, que impulsiona o sangue até o dialisador. Uma 
hemodiálise eficiente depende de um fluxo de sangue es-
tável, em torno de 200 a 300 mL/min. Após a filtragem 
no dialisador, o sangue passa por uma “câmara catabo-
lhas” e retorna para a circulação sanguínea do paciente. 
Esta câmara é geralmente constituída por uma peneira 
muito fina que retém as bolhas de ar que eventualmente 
se misturaram ao fluxo sanguíneo. Na linha de sangue 
arterial, do paciente até a bomba de sangue, a pressão 
é negativa; qualquer imperfeição nas conexões com o 
paciente, com o perfusor de heparina ou com a própria 
bomba pode deixar entrar um pouco de ar. Se este não 
for retirado e chegar até o paciente, pode causar embolia 
gasosa, que é geralmente fatal. As bolhas também podem 
ser provenientes do circuito do dialisato (daí a necessida-
de do deaerador) e eventualmente atravessar o dialisador 
e entrando no circuito de sangue. Além disso, a passa-
gem de sangue com bolhas pelos capilares do dialisador 
pode ocasionar a formação de uma espuma, que deve ser 
igualmente suprimida pela câmara cata-bolhas antes do 
sangue ser reinjetado no paciente. Da mesma maneira 
como no circuito do dialisato, diversos sensores e alar-
mes estão presentes no circuito de sangue, como pressão 
venosa (e em alguns modelos também arterial), perda de 
sangue e presença de ar. Com o objetivo de proteger o pa-
ciente, sempre que alguma anormalidade for detectada, o 
bombeamento de sangue é interrompido e o retorno de 
sangue ao paciente é bloqueado pelo clamp venoso, para 
evitar a contaminação com impurezas devido à ruptura 
da membrana, bolhas de ar, etc.

(7) de Ventilação - Aparelho de Anestesia – O circuito 
de ventilação pode ser semifechado ou aberto. Ao pacien-
te (tubo traqueal ou máscara) estão conectadas duas tra-
queias acopladas a uma peça em forma de Y na sua par-
te proximal e ao aparelho na parte distal. No sistema de 
ventilação semifechado o ar expirado segue pela traqueia 
expiratória até o sistema de cal sodada e depois a uma bol-
sa (ou o contrário). O fole ao se elevar aspira o conteúdo 
da bolsa (anestésico expirado) que além  do gás expirado 
contém gases frescos. No sistema aberto o ar expirado vai 
diretamente para o ambiente. No sistema semifechado os 
anestésicos expirados são reaproveitados e a poluição da 
sala cirúrgica é muito menor porque os fluxos são muito 
menores. Nas traqueias há válvulas que impedem que o ar 
expirado entre no ramo inspiratório e o ar inspirado no 
ramo expiratório.

(8) do Dialisato - Hemodiálise – É constituído por uma 
entrada de água pura (geralmente produzida no pró-
prio serviço de hemodiálise), um aquecedor (que eleva 
a temperatura da água até a do corpo do paciente), uma 
entrada de dialisato concentrado, que se mistura em 
proporções adequadas à água aquecida e deareada (sem 
bolhas de ar). Este dialisato (também conhecido como 
“banho”) é então bombeado pelo dialisador, saindo do 
outro lado carregado de resíduos metabólicos do sangue. 
A bomba de pressão negativa promove a pressão trans-
membrana necessária para a retirada de água do sangue. 
Finalmente, o dialisato passa por um detector de ruptura 
(é geralmente um colorimetro capaz de detectar a pre-
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sença de sangue, que significa ruptura dos capilares), e 
é em seguida descartado. Em alguns equipamentos, o 
dialisato que está sendo drenado é levado novamente ao 
aquecedor a fim de trocar calor com a água fria que está 
entrando no sistema e contribuir para aquecê-la. Fazem 
parte deste Circuito diversos sensores e alarmes. O equi-
pamento controla a temperatura, a concentração iônica 
(medida indiretamente pela condutividade elétrica), o 
fluxo, a pressão do dialisato (positiva e negativa), taxa de 
ultrafiltração e a presença de hemoglobina. Os sensores 
ativam os alarmes e desviam o dialisato do dialisador 
(pela linha de bypass) se algum destes parâmetros estiver 
fora dos limites especificados na programação da sessão 
e ativam o clamp venoso (válvula que fecha o retorno do 
sangue para o paciente), impedindo uma eventual conta-
minação do sangue. O dialisato concentrado é uma so-
lução geralmente adquirida pronta (embora em grandes 
serviços pode ser interessante produzi-la localmente), 
misturada na proporção de 1:34 com água pura. Além 
disso, acetato ou bicarbonato podem ser adicionados ao 
dialisato para neutralizar a acidose do sangue, sempre a 
critério médico.

(9) Gerador de Pulso – Cardioversores – As formas de 
onda desfibrilatória mais utilizadas atualmente são a se-
noidal amortecida e onda bifásica. A trapezoidal truncada 
está sendo abandonada pelos fabricantes por sua menor 
eficácia. No primeiro caso, o pulso é obtido quando a des-
carga do capacitor (C) se dá através de um indutor (L) in-
terno  ao  equipamento e da resistência (R) do peito ou do 
coração do paciente, caracterizando um circuito de des-
carga RLC série. A forma de onda resultante decorre da 
definição dos valores destes componentes. Os dois outros 
tipos de pulso requerem eletrônica mais complexa para 
chavear (“recortar”) a corrente no tempo.

(10) para Anestesia – Promovem a ventilação artificial, 
administrando gases anestésicos manualmente para o 
paciente, durante o procedimento de anestesia. Possibili-
ta fácil manuseio e controle do gás fornecido ao paciente.

(11) Regulador de Pressão –Ventilador Pulmonar – 
São válvulas reguladoras que limitam a pressão de en-
trada dos gases a serem fornecidos ao ventilador, para 
seu funcionamento adequado. A maioria dos aparelhos 
possui duas válvulas reguladoras, uma para entrada de 
oxigênio e outra para entrada de ar comprimido. Alguns 
aparelhos possuem um compressor de ar próprio

Circular - Dinâmica Administrativa – É o texto relativo 
a determinado assunto, que se faz veicular para conheci-
mento de várias pessoas.

Cirurgia
(1) Ramo da Medicina que diz respeito às afeções para 
cujo tratamento pode ser necessária uma intervenção 
operatória. A cirurgia pode ser curativa, exploradora e 
reparadora, conforme o fim a que se destina.

(2) Ambulatorial – Todos os procedimentos médico-
-cirúrgicos, com exceção daqueles que acompanham os 
partos, que pelo seu porte e pela ausência de necessida-
de de cuidados especiais no pós-operatório, dispensem 
o pernoite do paciente. O pernoite do paciente poderá 
ocorrer em casos excepcionais, sendo que o tempo de 
permanência do paciente no estabelecimento neste caso 
não pode ser superior a 24 horas.

Cistítimo – Instrumento cirúrgico para fazer uma inci-
são na bexiga ou na vesícula biliar.

Cistómetro – Aparelho para medir a pressão do inte-
rior da bexiga. Nas investigações modernas também se 
inclui a medição do fluxo urinário e o estudo resultante 
(pressão vesical e fluxo) – investigação urodinâmica – 
proporciona-nos uma informação muito útil acerca do 
funcionamento vesical.

Cistoscopia – Exame da bexiga realizado mediante um 
instrumento (citoscópio) que se introduz por via uretral. 
O cistoscópio consiste num tubo metálico que contém 
um telescópio e um feixe de cabos que conduzem a luz. 
O líquido para a irrigação também se introduz na bexi-
ga através do tubo do cistoscópio, que apresenta também 
acessórios pelos quais deslizam os cateteres para dirigir 
aos ureteres. Também podem introduzir-se através do 
cistoscópio elétrodos para remoção de pólipos e pinças 
de biópsia, que permitem a obtenção de amostras tumo-
rais e de outras formações.

Cistoscópio
(1) É um aparelho utilizado para examinar o aparelho 
urinário inferior, a uretra (uretroscopia) e a bexiga (cis-
toscopia). O aparelho é constituído por um tubo, geral-
mente flexível, que é inserido na uretra sob anestesia lo-
cal. O cistoscópio possui um sistema de lentes ou fibra 
óptica que permite ao médico observar as paredes da 
uretra e da bexiga.

(2) Flexível – Equipamento utilizado na endoscopia 
urológica. É o mais utilizado, principalmente para diag-
nóstico e seguimento da evolução da maioria dos tumo-
res vesicais. O instrumento é constituído por uma fibra 
óptica que é facilmente manuseada, o que facilita a sua 
passagem através das curvas da uretra. Este aparelho ge-
ralmente pode ser usado sem anestesia. O cistoscópio 
flexível é introduzido pela uretra, com a ajuda de um 
lubrificante, até atingir a bexiga. A câmara que possui 
permite visualizar todas as estruturas, uretra, bexiga e 
porção final dos ureteres (canais que ligam os rins à bexi-
ga), através da projeção da sua imagem num monitor de 
televisão. Outros instrumentos podem ser introduzidos 
para possibilitar a realização de biopsias, remoção de cál-
culos ou cauterização de tumores.

(3) Rígido – Equipamento utilizado na endoscopia uroló-
gica, que é o exame do interior da bexiga. É um endoscó-
pio rígido com uma fonte de luz e um canal separado que 
permite que outros instrumentos sejam acoplados. O seu 
uso geralmente requer anestesia local ou mesmo geral.

Cistótomo – Instrumento cirúrgico para fazer uma inci-
são na bexiga ou na vesícula biliar.

Citoaspirador – Conhecido como pistola de punção e 
mama, tireoide, etc. O citoaspirador é utilizado na coleta 
em punções/biópsias aspirativas de líquidos, para serin-
gas de 10 e 20 mL.

Citocentrífuga – Equipamentos projetada para tra ba  l    har 
com pesquisas e diagnósticos citológicos. Aplica-se na 
amostra uma determinada força, as células se concentram 
em lâminas de microscópio através de absorção de líqui-
do pelo papel filtro.

Citômetro de Fluxo – Equipamento capaz de analisar 
várias partículas em cada segundo em “tempo real” e po-
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dem ativamente separar e isolar partículas com proprie-
dades específicas. Um citômetro de fluxo é similar a um 
microscópio que produz, ao invés de imagens da célula, 
uma quantificação de um conjunto de parâmetros. Para 
análise de tecidos biológicos é necessária a preparação de 
uma suspensão de células.

Citopatologia – Análise de líquidos e secreções corpo-
rais visando avaliar a presença de alterações celulares (ci-
topatológicas).

Clamp
(1) Espécie de pinça usada em cirurgia para obliterar 
temporariamente certas estruturas, especialmente vasos 
sanguíneos.

(2) Intestinal – Apresenta ranhuras longitudinais (sen do 
este modelo pouco traumático) ou transversais ao longo 
da face interna de sua ponta. É utilizado na interrupção 
do trânsito intestinal, o que o classifica como instrumen-
tal de coproestase.

Classes de Incêndio
(1) Classe A – Incêndio envolvendo materiais que quei-
mam em superfície e em profundidade. Exemplos: ma-
deira, papel, tecido.

(2) Classe B – Incêndio com líquidos inflamáveis, que 
queimam na superfície. Exemplos: álcool, gasolina, que-
rosene.

(3) Classe C – Incêndio em equipamentos elétricos e ele-
trônicos energizados. Exemplos: computadores, televiso-
res, motores.

(4) Classe D – Incêndio envolvendo materiais que re-
querem agentes extintores específicos. Exemplos: pó de 
zinco, sódio, magnésio.

Classe de Risco
(1) Grau de risco associado ao material biológico mani-
pulado.

(2) 4 (elevado risco individual e elevado risco para a 
comunidade) - Gerenciamento de resíduos hospitala-
res – Condição de um agente biológico que representa 
grande ameaça para o ser humano e para os animais, 
representando grande risco a quem o manipula e tendo 
grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a 
outro, não existindo medidas preventivas e de tratamen-
to para esses agentes.

Classificação de artigos médico-cirúrgicos e odontoló-
gicos – Agrupamento do material quanto ao risco poten-
cial de transmissão de infecção para o usuário.

Clearance – Hemodiálise – É a quantidade de substân-
cias completamente removida do sangue por unidade de 
tempo.

Clínica
(1) de Fisioterapia – Unidade de Saúde destinada à rea-
bilitação física e ao tratamento dos distúrbios cinéticos 
funcionais que acometem os órgãos e sistemas do corpo 
humano, provocados por alterações genéticas, por trau-
mas ou por doenças adquiridas.

(2) Especializada/Amb. Especializado – Clínica Espe-
cializada destinada à assistência ambulatorial em apenas 
uma especialidade/área da assistência. (Centro Psicosso-
cial/Reabilitação etc.)

(3) Modular - Resolução SS-15 - Odontologia – É o es-
tabelecimento de assistência odontológica caracterizado 
pelo atendimento em um único espaço com área mínima 
condicionada ao número e disposição dos equipamentos 
odontológicos, podendo fazer uso ou não de equipamen-
to de Raios-x odontológico.

(4) Odontológica - Resolução SS-15 - Odontologia - (a) 
Tipo I – É o estabelecimento de assistência odontológica 
caracterizado por possuir um conjunto de no máximo 03 
consultórios odontológicos, independentes entre si, com 
uma área de espera em comum, podendo fazer uso ou não 
de equipamento de Raios-x odontológico. (b) Tipo II – É 
o estabelecimento de assistência odontológica caracteriza-
do por possuir um conjunto de no máximo 03 consultó-
rios odontológicos, independentes entre si, com uma área 
de espera em comum, e que mantém anexo, laboratório de 
prótese odontológica, podendo fazer uso ou não de equi-
pamento de Raios-x odontológico.

Clip
(1) para Aneurisma – Dispositivo estéril, feito de me-
tal, que é permanentemente implantado em torno de um 
aneurisma (dilatação em forma de balão num vaso san-
guíneo) para isola-lo do restante vaso sanguíneo, oclui-lo 
e evitar que sangre e/ou rompa. Apresenta-se geralmente 
sob a forma de uma mola helicoidal em formato de alfa, 
com lâminas que abrem como maxilares, e um aplicador 
específico para a sua colocação no aneurisma. Está dispo-
nível em diversos tamanhos; as lâminas podem ser retas 
ou curvas. Destina-se geralmente ao tratamento de aneu-
rismas intracranianos; pode também ser utilizado para 
prevenir hemorragias em pequenos vasos.

(2) para Tecido – Dispositivos aplicados aos vasos, pele 
ou outros tecidos do corpo geralmente para ligações (por 
exemplo, para conseguir a hemostasia) ou reparações. 

Clorexidina-Anti-sépticos – A atividade microbicida 
da clorexidina é principalmente contra bactérias vegeta-
tivas G+ e G-. Não age sobre formas esporuladas exceto 
a temperaturas elevadas. Alguns vírus lipofílicos (por ex: 
influenza, vírus da herpes, HIV) são rapidamente inati-
vados. Sua ação fungicida varia com a espécie. A ime-
diata ação bactericida da clorexidina (15) supera com 
vantagem as soluções à base de polionilpinolidona iodo 
e triclosan (irgasan). O seu uso regular resulta num efeito 
cumulativo. O produto mantém atividade, mesmo na pre-
sença de sangue, e é menos irritante que o PVPI, o que o 
coloca em vantagem quando comparado. Dentre as suas 
principais aplicações, destacamos: degermação das mãos 
e antebraço da equipe; preparo da pele (pré operatório e 
procedimentos invasivos); lavagem simples das mãos.

Cloro – Princípios ativos usados como desinfetantes 
hospitalar - O hipoclorito está indicado para desinfecção 
e descontaminação de superfícies e de artigos plásticos e 
borracha como máscaras de inalação, nebulizadores, câ-
nulas de Guedel, banheiras infantis e outros. Também é 
utilizado em superfícies de áreas como lavanderia, lactá-
rio, copa, cozinha, banheiras de hidromassagem, balcões 
de laboratório, banco de sangue, pisos, berços e incuba-
doras de acrílico, cadeiras de áreas especiais e caixa de 
água. Deve-se ressaltar que na manipulação de compos-
tos clorados é necessário o uso de equipamento de pro-
teção individual. A matéria orgânica consome a quanti-
dade de cloro livre, diminuindo sua ação biocida, espe-
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cialmente quando a concentração de cloro livre é baixa. 
Habitualmente este halogênio reage com proteínas, for-
mando cloraminas, retendo alguma atividade germicida, 
mas reduzindo consideravelmente a quantidade de cloro 
livre. É um agente desinfetante de amplo espectro, bara-
to, não tóxico dentro de suas especificações. Relata-se o 
uso de hipoclorito em hospitais, escolas,  prédios de aces-
so público; no controle bacteriano de restaurantes, fon-
tes, processamento de alimentos; no tratamento da água, 
dejetos e resíduos de esgoto. O cloro pode ser utilizado 
em várias concentrações, as vezes referida em partes por 
milhão (ppm) e outras em porcentagem (%), trazendo 
muita possibilidade de uso inadequado do produto, ou 
ineficaz por baixa dosagem ou corrosivo devido sua alta 
concentração. Geralmente partimos de uma solução mais 
concentrada para realizarmos as mais variadas diluições. 
Necessitamos saber quanto da solução original deve ser 
diluído em água para obtermos a concentração desejada.

CNEN– Medicina Nuclear – Sigla da Comissão Nacional 
de Energia Nuclear.

Coagulômetro – Instrumento destinado a medir a rapi-
dez da coagulação do sangue.

Cobertura de Serviços de Saúde – Oferta sistematizada 
de serviços básicos de saúde, que satisfaçam às necessi-
dades de uma população determinada, proporcional, de 
forma contínua, em lugares geograficamente acessíveis e 
que garanta o acesso da população aos diferentes níveis 
de atendimento do sistema de serviços de saúde.

Coeficiente – Epidemiologia e Imunologia – Conceitos
(1) de Incidência – É a razão entre o número de casos 
de determinada doença diagnosticados ou notificados 
no decurso de um período de tempo (numerador), e a 
unidade de população em que ocorrem (denominador). 
Expressa-se, geralmente, em termos do número de casos 
por 1.000 ou 1.000.000 habitantes por ano. Este coefi-
ciente pode ser específico para idade, sexo ou outro atri-
buto ou subdivisão da população.

(2) de Letalidade – É a razão, geralmente expressa sob 
a forma de percentagem, entre o número de pessoas que 
morreram em consequência de uma doença e as que 
apresentaram a referida doença. O termo se emprega, 
comumente, com referência a um surto epidêmico es-
pecífico de doença aguda em que todos os casos foram 
acompanhados durante um período de tempo apropria-
do, de modo a incluir todos os óbitos atribuídos à doença 
em apreço. O coeficiente de letalidade é distinto do coefi-
ciente de mortalidade.

(3) de Mortalidade – Coeficiente calculado da mesma 
maneira que o coeficiente de incidência, tendo como 
numerador o número de óbitos ocorridos na população 
durante o período indicado; geralmente 1 ano. O coefi-
ciente geral ou bruto de mortalidade inclui as mortes por 
todas as causas e é expresso como número de óbitos por 
1.000 habitantes ao passo que o coeficiente específico de 
mortalidade inclui apenas os óbitos devidos a uma doen-
ça, e é geralmente referido na base de 100.000 habitantes.

(4) de Prevalência – É a razão que tem como numera-
dor o número de pessoas doentes ou portadoras de cer-
ta condição, numa população indicada, em determina-
do momento, sem tomar em consideração quando essa 
doença ou condição teve início, e como denominador o 

total da população em que elas ocorreram. Por exemplo, 
o coeficiente de prevalência da tinha do pé numa classe 
de meninos em determinado dia poderia ser de 25 a 100; 
ou coeficiente de prevalência de uma reação sorológica  
positiva no inquérito levado a efeito numa população da 
qual foram tomadas amostras de sangue poderia ser de 
10 por 1.000 positivos.

Cofre para Radionuclídeos - Equipamento de prote-
ção contra radiação – Cofre com fechadura e blindagem 
radioativa para acondicionamento de materiais e fontes 
emissoras de radiações nucleares para evitar o uso por 
pessoas não autorizadas. A depender do uso, ele incorpo-
ra materiais de blindagem com características apropria-
das de atenuação, protegendo os usuários contra expo-
sição a fontes de radiação que esteja acondicionada em 
seu interior.

Cola
(1) Cirúrgica - É feita de materiais resistentes e altamen-
te adesivos. Assim que ela entra em contato com o tecido, 
solidifica e começa a atuar, adaptando-se à forma da su-
perfície na qual foi colocada e selando a pele. Em apenas 
um minuto e meio, ela consegue completar a reação e 
permite o use de gazes, compressas ou demais procedi-
mentos pós-operatórios sem danificar o material sólido. 
Outro ponto que diferencia a cola cirúrgica da sutura é o 
tempo de aplicação e cicatrização. Dependendo do tipo 
de cirurgia, o tempo investido na realização dos pontos 
pode ser demorado, o que não acontece com o novo mé-
todo, visto que a aplicação da cola é rápida e eficiente. O 
período de cicatrização também é reduzido em até 50%, 
eliminando ainda a necessidade do paciente fazer outra 
visita ao médico apenas para retirar os pontos, já que a 
cola cai sozinha.

(2) de Fibrina (selante de fibrina) - RDC Nº 57 –Ciclo 
produtivo do sangue humano e componentes e proce-
dimentos transfusionais - Agente hemostático biológico 
para uso tópico. É considerado hemocomponente se ob-
tido a partir de bolsas unitárias ou pequenos pools (má-
ximo de 12 bolsas) de plasma fresco congelado. Se obtido 
a partir de fracionamento industrial de grandes pools de 
plasma é considerada hemoderivado.

Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica 
(CPRE) – É um exame indicado para avaliação diagnós-
tica e tratamento das doenças que acometem as vias ou 
canais biliares intra e extra-hepáticos e o canal pancreático 
principal (ducto de Wirsung). As principais manifestações 
das doenças, que causam lesão nos ductos pancreáticos e 
biliares são icterícia (olhos e pele amarelada), dor abdomi-
nal, febre e alterações bioquímicas nas enzimas hepáticas 
e pancreáticas. Esses sinais e sintomas podem ser decor-
rentes de cálculos e tumores (colangiocarcinoma) biliares, 
tumores e cistos pancreáticos, pancreatite crônica, doença 
crônica parenquimatosa do fígado e estenoses (estreita-
mentos) inflamatórias ou pós-cirúrgicas das vias biliares. A 
CPRE é realizada introduzindo-se, pela boca até a segunda 
porção duodenal, um aparelho flexível com iluminação la-
teral que permite a introdução de um catéter plástico pelo 
orifício de abertura desses canais (papila duodenal ou de 
Vater) com o objetivo de avaliar radiologicamente a ana-
tomia das vias biliares e do ducto de Wirsung, pela ad-
ministração  de contraste radiopaco pelo cateter injetor 
seguida de radiografias seriadas do abdômen. Durante 
o exame, as imagens radiológicas são interpretadas pelo 

C
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médico endoscopista, que a depender do diagnóstico 
realizado, poderá realizar complementação terapêutica 
(tratamento), incluindo papilotomia (secção longitudi-
nal da papila com bisturi elétrico ou papilótomo); reti-
rada de cálculos por balão extrator ou cesta tipo basket; 
drenagem de estenoses (estreitamentos) inflamatórias 
ou tumorais por dilatação com sonda ou por colocação 
de prótese endoscópica. O exame é rea lizado sob regime 
de internação hospitalar por 24 horas

Colar
(1) Cervical (a) É um equipamento de saúde destina-
do à imobilização das articulações da região cervical, 
mantendo-as em posição anatômica e neutra. (b) No-
turno – Indicado para torcicolos, traumatismo, artroses, 
artrites, estabilização da postura durante o sono. (c) Phi-
ladelphia – (c1) Indicado para traumatismos, torcico-
los, artrites, artrose e outras afecções da coluna cervical. 
(c2) com Orifício - Indicado para torcicolos, trauma-
tismos, artrites, artroses e afecções da coluna cervical. 
Possui orifício para procedimentos de traqueostomia. 
(d) Pneumático - Fisioterapia - Foi desenvolvido a par-
tir da tração a ar, proporcionando o alívio da pressão na 
região cervical aumentando os espaços entre as vérte-
bras, aliviando a pressão e melhora do pinçamento na 
região cervical, assim melhora a circulação do sangue 
para o cérebro sendo eficaz também contra hérnias de 
disco e demais patologias cervicais. (e) Tipo Thomas – 
Indicado para torcicolo, traumatismo, artrose, artrite e 
afecções da coluna cervical.

(2) com Apoio Mentoniano – Restringe o movimento 
do pescoço durante o tratamento de traumatismos, tor-
cicolos, artrites, entre outros.

(3) de Traqueostomia – Oxigenoterapia – Fornece oxi-
gênio e umidade diretamente à traqueia. É utilizado com 
frequência para pacientes que estão sendo retirados do 
respirador mecânico. É muito bem tolerado e permite 
ajuste adequado de umidade.

Colchão - Cama Hospitalar
(1) D’água (cama d’água) – Apresentam como vanta-
gens: (a) disponível facilmente na comunidade, (b) pode 
ser utilizada em camas regulares no domicílio e (c) fácil 
de limpar. Suas desvantagens são: (a) a movimentação 
pode dificultar a realização de certos procedimentos; (b) 
a transferência pode ser difícil; (c) a perfuração é co-
mum com objetos perfurantes; (d) é pesada; (e) a tempe-
ratura da água pode esfriar o paciente, sendo necessário 
aquecedor ou proteção com cobertores; (f) a cabeceira 
da cama não pode ser elevada; e (g) precisa ser mantido 
o enchimento correto.

(2) Especializado – São colchões destinados a reduzir a 
pressão quando comparadas com o colchão hospitalar 
comum e são usados como seus substitutos. São disponi-
bilizados em diferentes níveis de qualidade por diferen-
tes companhias. Apresenta como vantagens: (a) reduz o 
uso de colchonetes na instituição; (b) reduz o tempo dos 
profissionais; (c) não adiciona maior peso no leito; (d) 
pode ser reutilizado em outros pacientes após desinfec-
ção; (e) é fácil de limpar devido a sua cobertura; (f) uti-
liza  lençóis padronizados do hospital; e (g) baixo custo 
de manutenção. Suas desvantagens são: (a) custo inicial 
elevado; (b) pode não controlar a umidade na pele do pa-
ciente; (c) não  existem medidas objetivas para avaliação 

do equipamento quanto a perda de suas características 
de funcionamento; (d) pode durar menos que o colchão 
hospitalar comum; e (e) pode ser difícil de ser encontra-
do para compra em situação de cuidado domiciliar.

Colchonete com alternação de ar
Cama Hospitalar
(1) Dinâmico – Apresenta como vantagens: (a) fácil de 
limpar, e (b) desinflação rápida em casos de emergência. 
Suas desvantagens são: (a) necessita ser montado antes 
do uso, (b) a sensação de insuflação e desinflação pode 
incomodar o paciente, (c) requer uso de eletricidade; (d) 
ruído do motor pode incomodar; (e) a movimentação 
pode perturbar o sono do paciente, (f) a pressão irá se 
alternar dependendo do ciclo de inflação/desinflação, e 
(g) o leito fica mais elevado.

(2) Estático – Apresenta como vantagens: (a) fácil de 
limpar; baixa manutenção; (b) boa duração; (c) pode ser 
remendado se for perfurado; (d) fácil de ser inflado com 
bomba de ar. Suas desvantagens são: (a) o leito fica mais 
elevado, (b) não tem firmeza nas bordas; (c) pode ser da-
nificado por objetos perfurantes; (d) precisa ser avaliado 
diariamente para observar se não há vazamentos e se 
está funcionando de forma apropriada. A monitoração 
é feita com o paciente sobre o colchão na posição dorsal 
e a cabeceira abaixada. A mão do avaliador é colocada 
aberta sob o paciente na região sacral, entre o colchonete 
de ar e o colchão comum. Se o peso do paciente impedir 
a passagem da mão do avaliador entre os dois colchões, a 
pressão exercida na região pelo peso do corpo está com-
prometendo a circulação sanguínea local e o colchão 
não está permitindo a redução da pressão.

Colchonete de – Cama Hospitalar
(1) Espuma (estático) – Cama Hospitalar – Apresenta 
como vantagens: (a) fácil de instalar; (b) não pode ser 
furado por agulhas ou outros objetos perfurantes; (c) 
não necessita de energia elétrica; (d) é leve, disponível 
em várias espessuras, e (e) não precisa de manutenção. 
Suas desvantagens são: (a) pode ser quente e absorver a 
transpiração, (b) tem vida limitada; (c) necessita de co-
bertura plástica para pacientes com incontinência; (d) 
eleva a altura do leito, e (e) não tem firmeza nas bordas, 
podendo causar insegurança ao paciente ao entrar e sair 
do leito. Espumas de baixa qualidade ou baixa densidade 
e finas não irão reduzir a pressão.

(2) Gel – Apresentam como vantagens: (a) são de fácil 
limpeza; (b) baixa manutenção; (c) boa durabilidade; 
e (d) pode ser combinado com outros produtos como 
colchão de espuma para economizar os custos. Suas des-
vantagens são: (a) é pesado; (b) custo elevado, e (c) exis-
tem poucas pesquisas sobre sua eficácia.

Coleta – Gerenciamento de resíduos Hospitalares
(1) Consiste no traslado dos resíduos dos pontos de ge-
ração até local destinado ao armazenamento temporário 
ou armazenamento externo, com a finalidade de dispo-
nibilização para a coleta.

(2) Externa – Consiste na remoção dos RSS do abrigo de 
resíduos (armazenamento externo) até a unidade de tra-
tamento ou disposição final, pela utilização de técnicas 
que garantam a preservação das condições de acondicio-
namento e a integridade dos trabalhadores, da população 
e do meio ambiente. Deve estar de acordo com as regula-
mentações dos órgãos de limpeza urbana.
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Colete
(1) de Jewett – Indicado para postura cifótica, fratura da 
coluna torácica. Princípio dos 3 pontos de apoio, lombar 
permanece em lordose, com apoio esternal e pubiano.

(2) de Millwaukee – Colete usado em tratamentos de 
curvaturas colunais, como cifose e escoliose. É um colete 
que ocupa todo o torso, da pélvis até a base do crânio.

(3) Ortopédico – Trata-se da utilização de órteses (cole-
tes externos) corretivas para evitar a progressão da cur-
va. Existem diferentes modelos de colete, que devem ser 
usados de maneiras distintas. A seleção de uma órtese e a 
maneira como ela será usada depende de muitos fatores, 
inclusive das características da curvatura. A melhor opção 
de órtese será decidida em conjunto pelo paciente e o mé-
dico. Se usado sem o acompanhamento médico, poderá 
agravar o problema ou acelerar a progressão da curva. 

Coletor
(1) Gases Medicinais- RDC 50/03 – Tubo destinado a 
conectar os cilindros ao sistema de suprimento por meio 
de serpentinas, chicotes ou mangueiras flexíveis para 
conduzir o gás ao bloco central.

(2) de Secreções Vias Aéreas – Indicado para coleta as-
séptica das vias aéreas.

(3) de Urina e Secreções Descartável – Para drenagem e 
coleta de urina ou secreções corpóreas em pacientes com 
sondas de demora.

(4) de Urina Sistema Fechado Descartável Estéril – Uti-
lizado como coletor de urina em pacientes com sonda de 
demora.

(5) para Aspiração de Secreção e Expurgos Biológicos 
– Frasco para coleta asséptica de secreções e amostras 
biológicas de vias aéreas e aspiração de outras secreções 
e amostras biológicas.

(6) Transportador rodoviário de resíduos de serviços 
de saúde - Gerenciamento de resíduos hospitalares – 
Coletor construído especificamente para a coleta e trans-
porte de resíduos de serviços de saúde, tendo como prin-
cipal característica caixa fechada e total estanqueidade.

Colgadura
(1) de Aço Inoxidável – Radiologia – Arco retangular de 
aço inox dotado de quatro presilhas em cada ângulo des-
tinado a prender o filme exposto para o processamento 
radiográfico manual.

(2) Individual - Odontologia – Elemento para prender e 
(ou) pendurar filmes radiográficos.

Colimador
(1) Proteção Radiológica – Dispositivo ou mecanismo 
utilizado para limitar o campo de radiação.

(2) de Abertura Variável e Campo Luminoso- Sistema 
de colimação interna do feixe – Equipamento de Raios-
-x - O colimador de abertura variável é uma estrutura 
montada em sequência da cúpula, exatamente na posição 
da janela do tubo de raios-x. Este possui duas lâminas de 
chumbo paralelas e opostas, totalizando quatro lâminas 
de chumbo, localizadas na base desta estrutura, que são 
ajustadas para dar o formato desejado do campo. No in-
terior da estrutura há uma lâmpada e um conjunto de 
espelhos que refletem o feixe de luz emitido, coincidindo 
com o tamanho do campo de radiação do feixe de raios-x 

que incidirá no paciente. Este campo luminoso gerado 
orienta a colimação a ser aplicada. Alguns equipamen-
tos possuem colimação automática do feixe de raios-x. 
Esta colimação é realizada através de sensores mecânicos 
colocados no bucky que detectam o tamanho do chassi 
utilizado e ajustam as lâminas de chumbo do colimador 
para se igualarem com as dimensões do chassi. Mesmo 
com o uso da colimação automática, o tecnólogo em 
radiologia pode manualmente colimar mais restritiva-
mente, para reduzir a dose ao paciente e melhorar a qua-
lidade da imagem. Visando uma melhora ainda maior 
na qualidade na imagem, alguns colimadores possuem 
diferentes filtros na sua estrutura, dando possibilidade 
de uma filtração adicional durante a exposição. Os filtros 
encontrados são normalmente de 0,1 e 2 mmAl poden-
do ter algum acréscimo de cobre também, e podem ser 
selecionados diretamente na estrutura do colimador. 
Quando a filtração zero é selecionada, não  indica  que a 
filtração adicionada à filtração inerente do tubo será re-
almente nula. O conjunto das estruturas internas do coli-
mador estão no caminho do feixe de raios-x produzido e 
por isso fornecem certa filtração a estes, normalmente o 
equivalente a 1 mm de Al.

(3) Luminoso: Multi-Lâminas - O Colimador com Mul-
ti-lâminas – Multeal Colimator (MLC), é um  sistema de 
colimação que usa várias lâminas finas com a finalidade 
de moldar o campo de tratamento. O MLC somente esta 
disponível para feixes de fótons. É constituído por pares 
opostos paralelos, de lâminas de tungstênio, que desli-
zam entre si com uma velocidade de 1,5 cm/s, tendo cada 
lâmina, um motor independente.

Colódio Protetor – Líquido incolor e espesso obtido por 
dissolução do algodão-pólvora em acetona ou numa mistu-
ra de álcool e éter. É especialmente utilizado como protetor 
de feridas úlceras, queimaduras, etc.

Colonoscopia – É um exame que ajuda na descoberta 
do câncer de intestino. Conhecida como uma endosco-
pia feita pelo ânus, a colonoscopia flagra inflamações 
na parede intestinal, além  de verrugas - os pólipos -, 
que podem ser pré-cancerosas, e tumores propriamente 
ditos.

Colonoscópio – Equipamento destinado a realização 
da colonoscopia que é o exame endoscópico do intesti-
no grosso e porção distal  do íleo. É realizado principal-
mente para detecção de cânceres iniciais e diagnóstico de 
câncer (tumor) avançado, mas também para o diagnósti-
co de doença inflamatória intestinal e outras patologias. 
Além da avaliação da mucosa intestinal e do calibre do 
órgão, permite a realização de coleta de material para 
exame histopatológico (biópsia) e a realização de pro-
cedimentos como a  retirada de pólipos (polipectomia), 
descompressão de volvo intestinal e a hemostasia de le-
sões sangrantes. A colonoscopiavirtual, também deno-
minada colonografia é um exame que utiliza reconstru-
ção em terceira dimensão de imagens obtidas através de 
tomografia  computadorizada, é um exame não-invasivo 
destinado à avaliação da mucosa do cólon. Tem a vanta-
gem de ser menos incômoda que o exame endoscópico 
e estudos sugerem  que seja mais eficaz para a detecção 
de pequenas lesões, mas não permite a realização de co-
leta de biópsias, é consideravelmente mais caro e pouco 
disponível.

C
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Colposcopio – Equipamento destinado a realização da 
colposcopia que é uma técnica diagnóstica que consiste 
no exame de colo de útero, aplicando uma solução de 3% 
a 5% de ácido e lugol na área. Neste exame, o médico 
mantém o colo do útero aberto e o banha com uma gaze 
embebida de ácido. Passado um minuto, as lesões pré-
-cancerosas aparecem tomando uma cor esbranquiçada, 
podendo ser vistas através do colposcópio.

Coluna Residual do Mercúrio – Termômetros Clínicos 
de Mercúrio em Vidro - Coluna de mercúrio existente 
no capilar acima da câmara de constrição.

Coma Induzido – Termos utilizados em Terapia Inten-
siva - Expressão utilizada para descrever a condição de 
alteração da consciência pelo uso de drogas sedativas.

Comadre Hospitalar – Acessório hospitalar, uma es-
pécie de urinol, que tem como objetivo ajudar mulheres 
que estão de cama a fazerem as suas necessidade fisioló-
gicas. Estes acessórios são normalmente feitos de plástico 
ou aço inoxidável.

Comissão
(1) de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH – Ge-
renciamento de resíduos hospitalares - Órgão de asses-
soria à autoridade máxima da instituição e de coordena-
ção das ações de controle de infecção hospitalar.

(2) Permanente - Dinâmica Administrativa – É aque la 
que tem sua duração por tempo indeterminado, prevista 
em Regulamento ou Regimento, para um fim específico.

(3) Temporária – Dinâmica Administrativa – É aquela 
que tem sua duração por tempo determinado e é consti-
tuída para um objetivo específico, por autoridade com-
petente.

Comissionamento do Equipamento – Medicina Nucle-
ar – Levantamento de todos os parâmetros dosimétricos 
dos feixes de radiação necessários para a prática clínica.

Compacto (Self Contained) – Instalações de ar-con-
dicionado hospitalar/condicionador autônomo - Uni-
dade com capacidade nominal geralmente superior a 
17kW, montada em fabrica, comportando uma unidade 
de tratamento de ar  com serpentinas de resfriamento de 
expansão direta conjugada a uma unidade condensado-
ra, resfriada a ar ou a água, incorporada ao gabinete da 
unidade. O condicionador é previsto para insuflação do 
ar por dutos. O condensador a ar pode ser desmembrado 
da unidade para instalação à distância. O condicionador 
pode  também ser apresentado dividido, para instalação 
à distância da unidade condensadora.

Complicação - Epidemiologia e Imunologia – Con  cei-
tos - Manifestações patológicas sobrevindas no curso ou 
no decurso de um estado mórbido e em relação causal 
direta com ele.

Componentes Sanguíneos Especiais – Produtos he mo-
terápicos produzidos a partir de novo processamento de 
alguns componentes sanguíneos, como cola de fibrina, gel 
de plaquetas ou outras manipulações especiais.

Compostagem – Gerenciamento de resíduos hospita-
lares – Processo de decomposição biológica de fração 
orgânica biodegradável de resíduos sólidos, efetuado por 
uma  população diversificada de organismos em condi-
ções controladas de aerobiose e demais parâmetros, de-

senvolvido em duas etapas distintas: uma de degradação 
ativa e outra de maturação.

Compostos Fenólicos - Princípios ativos usados como 
desinfetantes hospitalar – O seu uso é recomendável 
para desinfecção de nível médio ou intermediário, sendo 
o período de exposição de 10 minutos para superfície e 
de 30 minutos para artigos. Tem como vantagens a sua 
ação residual e a pouca reatividade na presença de ma-
téria orgânica. Por penetrar em materiais  porosos e ter 
ação residual, não é indicado para artigos que entrem em 
contato com vias respiratórias e alimentos, objetos de 
borracha, látex e acrílico. Ao manipular a solução, devem 
ser tomados os cuidados de utilizar o avental imperme-
ável, luvas de borracha, óculos protetores e máscara. Há  
pesquisas relatando despigmentação da pele se não fo-
rem observadas essas recomendações.

Compressa – Pedaço de tecido, geralmente gaze hidrófi-
la e esterilizada, que se usa dobrado em várias camadas 
para cobrir curativos, às vezes embebida ou untada com 
medicamentos.

Compressor
(1) de Ar – Conjunto de equipamentos e ferramentas de 
utilização geral – Equipamento destinado a compressão 
do ar atmosférico.

(2) Odontológico – Equipamento destinado a compres-
são do ar atmosférico para uso em consultórios odonto-
lógicos.

Comunicação de Acidente do Trabalho – Instrumento 
de notificação de acidente ou doença relacionada ao tra-
balho, de acordo como INSS (Instituto  Nacional de Segu-
ridade Social).

Comunicante ou Contato - Epidemiologia e Imunolo-
gia – Conceitos – Qualquer pessoa ou animal que esteve 
em contato com pessoa ou animal infectado, ou com am-
biente contaminado, de modo a ter tido oportunidade de 
contrair a infecção.

Concentrado - RDC Nº 57 – Ciclo produtivo do sangue 
humano e componentes e procedimentos transfusionais
(1) de Granulócitos – São suspensões de granulócitos 
em plasma, obtidas por aférese de doador único.

(2) de Hemácias – São os eritrócitos que permanecem 
na bolsa depois que esta é centrifugada e o plasma extra-
ído para uma bolsa-satélite que devem ser separados do 
plasma em até 18 (dezoito) horas após a coleta do sangue 
total.

(3) de Hemácias com camada Leucoplaquetária Re-
movida – São concentrados de hemácias que de vem ser 
preparados por um método que, através da remoção da 
camada leucoplaquetária, reduza o número de leucóci-
tos no componente final a menos de 1,2 x 109.

(4) de Hemácias Congeladas – São concentrados de he-
mácias conservadas em temperaturas iguais ou inferiores 
a 65ºC negativos, na presença de um agente crioprotetor 
(glicerol ou amido hidroxilado).

(5) de Hemácias Desleucocitado – São concentrados de 
hemácias obtidos pela remoção de leucócitos através de 
filtros para este fim. Um concentrado de hemácias des-
leucocitado deve conter menos que 5 x 106 leucócitos 
por unidade.
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(6) de Hemácias Lavadas – São concentrados de hemá-
cias obtidos após lavagens com solução isotônica compa-
tível em quantidade suficiente (1 a 3 litros).

(7) de Plaquetas – Suspensão de plaquetas em plasma, 
preparado mediante dupla centrifugação de uma unida-
de de sangue total, coletada em tempo não maior que 15 
minutos e preferencialmente até 12 minutos, ou por afé-
rese de doador único.

(8) de Plaquetas Desleucocitado – Concentrado de 
plaquetas obtidos pela remoção de leucócitos através de 
filtros para este fim. Deve conter menos que 5 x 106 leu-
cócitos por pool ou 0,83 x 106 por unidade.

Concentrado polieletrolítico para hemodiálise – 
CPHD - RDC N° 11 – Boas Práticas para o funciona-
mento dos serviços de diálise - Concentrado de eletróli-
tos, com ou sem glicose, apresentado na forma sólida ou 
líquida para ser empregado na terapia dialítica.

Concentrador de Oxigênio – São equipamentos elé tricos 
com capacidade de separar o oxigênio do ar atmosférico, 
concentrá-lo, armazená-lo e fornecê-lo ao paciente. Não 
necessitam ser recarregados, porém aumentam o consu-
mo de energia elétrica.

Condensadores - Odontologia
(1) São utilizados para calcar materiais restauradores na 
cavidade dentária.

(2) de Canal de PAIVA números 1, 2, 3 e 4 – São utiliza-
dos na condensação vertical da obturação  endodôntica. 
Também são usados, aquecidos por chama de lamparina 
a álcool, para a remoção de excessos de obturação endo-
dôntica dos canais radiculares.

Condição normal de temperatura e pressão (C.N.T.P.) 
– Gases Medicinais – RDC 50/03 – Condições de um 
gás à temperatura de 0°C e pressão de 1 atm.

Condicionador de sinal fisiológico – Dispositivo co mo, 
por exemplo, um integrador ou diferenciador, usado para 
condicionar sinais fisiológicos para registrar e processar.

Condicionamento
(1) Laboratórios de processamento de células progeni-
toras hematopoéticas provenientes de medula óssea e 
sangue periférico e bancos de sangue de cordão umbi-
lical e placentário - Terapia administrada previamente à 
infusão de células progenitoras hematopoéticas, com o 
objetivo de causar mieloablação, erradicação de tumor 
ou imunossupressão.

(2) de Ar – Instalações de ar-condicionado hospitalar - 
Sistema central de ar-condicionado – Processo que obje-
tiva controlar simultaneamente a temperatura e umidade, 
a movimentação, a renovação e a qualidade do ar de um 
ambiente. Em certas aplicações controla também o nível 
de pressão interna do ambiente em relação aos ambientes 
vizinhos.

Condições de Ensaio de Fuga - Proteção Radiológica 
– São definidas pelos parâmetros específicos utilizados 
para medir radiação de fuga em cabeçotes de equipamen-
tos de raios-x diagnósticos, estabelecidos como segue: (a) 
para equipamento com energia armazenada em capaci-
tores: tensão máxima (kVp) especificada pelo fabricante 
e número máximo de exposições especificado pelo fabri-
cante para 1 h com o menor mAs disponível, desde que 

superior a 10 mAs; (b) para equipamento com operação 
pulsada: número máximo de pulsos especificado pelo fa-
bricante para 1 h de operação na tensão máxima (kVp); 
(c) demais tipos de equipamento: tensão máxima (kVp) 
especificada e a máxima corrente contínua de tubo espe-
cificada pelo fabricante para a máxima kVp.

Condições de Lançamento - Gerenciamento de resídu-
os hospitalares – Condições e padrões de emissão adota-
dos para o controle de lançamentos de efluentes no corpo 
receptor.

Condutivímetro – Instrumento medidor de condutivi-
dade de diversas amostras.

Condutor de luz - Fotopolimerizador - Odontologia 
– Seu objetivo é levar energia luminosa desde sua fonte 
de emissão até a área de aplicação na cavidade bucal. Os 
sistemas de condução podem ser de três tipos: feixe de 
fibras ópticas flexíveis, sondas rígidas e sistema liquido 
de condução.

Cone – Radiologia –Tubo cônico de metal, revestido in-
ternamente de chumbo e que pode ser acoplado ao tubo 
para a realização de exames específicos.

Conector - Conexões e roscas para válvulas de cilin-
dros para gases comprimidos - NBR 11725 – Elemento 
da conexão situado no sistema externo de utilização ou 
de enchimento do gás e que é introduzido no bocal de 
conexão, para vedação.

Conector multivias – É um dispositivo para adminis-
tração simultânea de medicamentos/soluções; possuem 
conectores luer lock fêmea com tampas e slip macho uni-
versal com protetor.

Cones Vaginais – Também conhecidos como pesos va-
ginais ou até mesmo cone para pompoarismo são peque-
nos objetos em formato cônico, anatômico, com diferen-
tes pesos, variando geralmente entre 20 e 70 gramas. A 
maioria vem com cores diferentes, de acordo com o peso 
(por exemplo, o rosa é mais leve e o azul é o mais pesado, 
mas isso varia conforme a marca do produto). Nas ses-
sões de fisioterapia pélvica os cones muitas vezes são par-
te do tratamento proposto, tendo como função principal 
fortalecer o assoalho pélvico e melhorar a coordenação 
motora perineal.

Conexão de acoplamento - Conexões e roscas pa ra 
válvulas de cilindros para gases comprimidos - NBR 
11725 – Dispositivo mecânico que permite a passagem 
do fluxo de fluido através da válvula do cilindro em qual-
quer sentido, sem vazamento para a atmosfera, sendo 
robusto e capaz de suportar acoplamentos e desacopla-
mentos repetidos, e que somente possa ser usado para o 
grupo de gases para o qual foi designado.

Conjunto
(1) de Cricotirotomia – Conjunto de elementos que per-
mita um acesso rápido e emergencial das vias áreas atra-
vés da simples perfuração da membrana cricotireóidea.

(2) de Fórceps - Odontologia – O fórceps é utilizado para 
a extração de dentes de leite e os diversos tipos de dentes 
definitivos, da mandíbula e do maxilar.

(3) de Manômetros de Alta/Baixa Pressão com Man-
gueira – Conjunto de ferramentas para a maleta de re-
frigeração – O conjunto de manômetros de ar condicio-

C
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nado é tradicionalmente formado por dois instrumentos, 
um de baixa pressão de cor azul e outro de alta pressão 
de cor vermelha, permitem a verificação da pressão de 
trabalho antes e depois do compressor funcionar.

(4) de Solda Oxiacetileno – Manutenção de equipamen-
tos de refrigeração – Conjunto destinado ao processo de 
soldagem de peças, onde a união das peças é obtida pela 
fusão localizada do metal por uma chama gerada pela re-
ação entre o oxigênio e o acetileno.

(5) para Autotransfusão – É indicado para procedimen-
tos cirúrgicos ou pós-operatório para coleta do sangue 
extravasado. Este sangue será filtrado para posterior 
reinfusão ao paciente. Esta técnica utiliza o vácuo para 
aspirar o sangramento.

(6) para Nebulização – Equipamento desenvolvido para 
possibilitar a oxigenação direta ao paciente atividades 
de inalação e aplicação de medicamentos vaporizados e 
umificados, com o objetivo de enriquecer o gás respira-
do pelo paciente, para uso em serviços de baixa pressão, 
utilizando gás Oxigênio ou Ar Comprimido medicinal.

(7) Radiológico Fixo – Os equipamentos fixos, pela pró-
pria classificação, são aqueles que não podem ser retira-
dos do local onde foram instalados. Necessitam, pois, de 
uma sala exclusiva para sua utilização, com suprimento 
adequado de energia, espaço para movimentação do pa-
ciente, técnico e equipe de enfermagem, local reservado 
para o operador controlar o equipamento à distância, ar-
mários  para a guarda de acessórios, mesa onde se reali-
zam os exames, entre outros requisitos.

Consulta – Terminologia médico-hospitalar
(1) de Primeira Vez (Primeira consulta) – É o primeiro 
atendimento médico a um paciente.

(2) Médica – É o atendimento de um paciente, por médi-
co, para fins de exame, diagnóstico, tratamento e orien-
tação.

(3) Subsequente – É a que se sucede à primeira consulta, 
na mesma clínica ou com o mesmo médico.

Consultório
(1) Unidade destinada à realização de consultas.

(2) Diferenciado – Ambiente destinado à consulta mé-
dica de determinada especialidade, em regime de aten-
dimento ambulatorial. Exemplos: consultórios específi-
cos para ginecologia, odontologia, otorrinolaringologia, 
oftalmologia etc. A sala recebe equipamentos de acordo 
com a especialidade.

(3) Indiferenciado – Ambiente destinado à consulta de 
vários tipos de especialidades, que não requerem equipa-
mento e estrutura específicos. São exemplos de consultó-
rios indiferenciados: de psicologia, de assistência social, 
de nutrição, de clínica médica. A sala possui equipamen-
tos e mobiliários que podem ser utilizados por especiali-
dades que não exijam equipamentos específicos.

(4) Individualizado – Boas Práticas para o Processa-
mento de Produtos para Saúde - Serviço de atendimen-
to individualizado funcionalmente independente de um 
serviço de saúde.

(5) Isolado – Sala isolada destinada à prestação de assis-
tência médica ou odontológica ou de outros profissionais 
de saúde de nível superior

(6) Odontológico Tipo I – Resolução SS-15 - Odon-
tologia – É o estabelecimento de assistência odontoló-
gica caracterizado por possuir somente um conjunto de 
equipamento odontológico, podendo fazer uso ou não de 
equipamento de Raios-x odontológico.

(7) Odontológico Tipo II - Resolução SS-15 - Odonto-
logia – É o estabelecimento de assistência odontológica 
caracterizado por possuir somente um conjunto de equi-
pamento odontológico, e que mantém anexo, laboratório 
de prótese odontológica, podendo fazer uso ou não de 
equipa mento de Raios-x odontológico.

Consumo – Gases Medicinais - RDC 50/03
(1) Efetivo Médio – Média aritmética do consumo esta-
belecimento assistencial de saúde, nos últimos12 meses.

(2) Máximo Provável – Soma das estimativas de consu-
mo para cada seção do Estabelecimento Assistencial de 
Saúde, computados a vazão por postos, o número de pos-
tos e fator de simultaneidade.

Contador
(1) de Gotas para Dosagem de Medicamentos – O con-
trole da maioria das infusões realizadas pelos estabeleci-
mentos de saúde é feito pelos profissionais (médicos, en-
fermeiros e técnicos de  enfermagem) de forma simples, 
através da contagem do número de gotas do medicamen-
to na câmara de gotejamento do equipo. Este dispositivo 
auxilia estes profissionais nesta tarefa. O tempo neces-
sário para que um profissional faça um ajuste de vazão, 
sobretudo para dosagens abaixo de 30mL/h, é da ordem 
de minutos. Com o uso do equipamento, este tempo é 
reduzido para alguns segundos, além de diminuir consi-
deravelmente o risco de medições erradas e consequentes 
supra ou sub dosagens de medicamentos.

(2) Geiger - Medicina Nuclear – Os contadores do tipo 
Geiger-Muller, mais comumente conhecidos como con-
tadores Geiger são um tipo de câmara de ionização e 
seu princípio de detecção é o mesmo. São sistemas que 
utilizam meios gasosos como detectores e consistem 
basicamente de um recipiente (câmara), construída 
com material condutor e preenchida por um gás, com 
um eletrodo coletor em seu interior. Quando a radiação 
ionizante atravessa as paredes da câmara e ioniza os áto-
mos do gás em seu interior, produz pares de cargas. O 
gás é pressurizado no interior da câmara, aumentando 
sua densidade e consequentemente  aumentando a pro-
babilidade de ionizações em seu interior. Esta caracte-
rística torna o contador Geiger significativamente mais 
sensível do  que uma câmara de ionização padrão. Ao 
aplicarmos uma diferença de potencial suficientemen-
te alta entre as paredes da câmara e o eletrodo coletor, 
criamos um intenso campo elétrico dentro do volume 
da câmara. As cargas criadas pelas ionizações ocorridas 
dentro do volume de gás sofrem a ação deste campo e 
deslocam-se conforme a polaridade, adquirindo grande 
energia cinética neste trajeto. A energia adquirida é sufi-
ciente para que estes elétrons ionizem outros átomos do 
gás durante seu percurso. Da mesma forma, os elétrons 
originados destas novas ionizações também adquirem 
energia suficiente para ionizar outros átomos do gás. 
O resultado é o que chamamos de avalanche de ioni-
zações, originando uma corrente elétrica relativamente 
alta, que pode ser facilmente medida. Desta forma, a 
eletrônica necessária para medir estas correntes mais 
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altas é bastante simples, tornando o contador Geiger um 
instrumento de menor custo do que a câmara de ioni-
zação. Como contrapartida, a intensidade da corrente 
medida perde sua relação com a quantidade de ioniza-
ções originais, ocorridas dentro da câmara, tornando o 
contador Geiger um instrumento menos preciso do que 
a câmara de ionização. Os contadores do tipo Geiger-
-Muller são instrumentos bastante sensíveis, porém 
pouco precisos quando comparados com as câmaras 
de ionização. São instrumentos portáteis, de eletrônica 
simples e são versáteis. Podem ser confeccionados para 
medição de vários tipos de radiação, inclusive radiação 
alfa, com sondas internas ou externas, e para medidas 
tanto de irradiação quanto de contaminação de superfí-
cies. São instrumentos bastante eficientes para obtenção 
de informações rápidas e de caráter mais qualitativo, 
tais como se há ou não radiação em determinado lu-
gar e se há muita ou pouca radiação. Outras caracte-
rísticas básicas são: (a) Detector do tipo gasoso. Utiliza 
uma mistura de gases pressurizados que aumentam a 
eficiência de detecção; (b) Geometria e dimensões va-
riadas, conforme a aplicação e o tipo de radiação a ser 
medido. Quanto maior o volume de gás, mais sensível 
é o sistema; (c) Tensão típica de operação: de 600 a 900 
Volts. Os contadores do tipo Geiger-Muller são bastan-
te utilizados na área de medicina nuclear, para moni-
toração de áreas e para investigação de contaminação 
em superfícies. Também são utilizados em quaisquer 
instalações que fazem uso de materiais radioativos, tais 
como instalações de gamagrafia, instalações que utili-
zam irradiadores, instalações de pesquisa que utilizam 
radioisótopos, radioterapia, etc. A utilização deste tipo 
de detector não é recomendada para levantamentos ra-
diométricos em radiodiagnóstico ou outras situações 
em que o tempo de duração do feixe de radiação seja 
muito curto, pois o sistema pode requerer vários segun-
dos antes de conseguir estabilizar sua leitura.

Contágio - Epidemiologia e Imunologia – Conceitos 
– Transmissão de doença de um indivíduo a outro devi-
do a contato imediato ou mediato.

Container – É um equipamento utilizado para trans-
portar carga. Um contentor ou contêiner é um recipiente 
de metal ou madeira, geralmente de grandes dimensões, 
destinado ao acondicionamento e transporte de carga em 
navios, trens etc.

Contaminação
(1) Epidemiologia e Imunologia – Conceitos –Presença 
de agente infeccioso na superfície do corpo, no vestuário 
e nas roupas de cama, em brinquedos, instrumentos ou 
pensos cirúrgicos, em outros objetos inanimados e em 
substância como água, leite e alimentos.

(2) Cruzada – Transmissão de agentes infecciosos en tre 
pacientes e equipe dentro de um ambiente clíni co.

Contatologia - Oftalmologia – Ciência que estuda as 
lentes de contato, o olho e a adaptação às lentes.

Contatologista - Oftalmologia – Profissional especiali-
zado em adaptação e venda de lentes de contato.

Contenção – O termo contenção é usado para descrever 
os métodos de segurança utilizados na manipulação de 
materiais infecciosos em um meio laboratorial onde es-
tão sendo manejados ou mantidos.

Contra Angulo Redutor - Odontologia – É indicado 
para instrumentação com limas rotativas em tratamen-
tos endodônticos.

Contraste – Radiologia – Diferença de densidade exis-
tente entre diversas regiões de um filme radiográfico.

Contrato - Dinâmica Administrativa – É o acordo entre 
duas ou mais partes, que transferem entre si algum direi-
to e/ou sujeitam-se a alguma obrigação.

Controlador
(1) Automático - Berço Aquecido – dispositivo que con-
trola a temperatura do berço, podendo ligar e desligar 
toda a potência que alimenta o aquecedor, ou atuar no 
modo proporcional, o mais utilizado. No sistema propor-
cional, a quantidade de potência aplicada ao aquecedor é 
proporcional à diferença entre a temperatura real na pele 
do recém-nascido e a temperatura desejada. Isto significa 
que a quantidade de potência decresce à medida que a 
temperatura se aproxima do valor desejado, uma carac-
terística importante para ter-se um controle mais preciso 
da temperatura. A temperatura na pele do recém-nascido 
altera a resistência elétrica de termistor (sensor de tem-
peratura) que é comparada à resistência de um resistor 
fixo (que representa a temperatura desejada). Se a tem-
peratura na pele do recém-nascido for menor do que a 
temperatura desejada, a potência elétrica é aplicada ao 
aquecedor para corrigir esta diferença.Controlador de 
temperatura proporcional: utiliza um termistor num dos 
braços de uma ponte resistiva, com o resistor de ajuste 
do valor desejado em outro braço da ponte. A saída da 
ponte é amplificada, e a tensão resultante é proporcional 
à diferença de temperatura entre o termistor e o resistor 
de ajuste.

(2) de Fluxo – Ventilador Pulmonar – Classificação se-
gundo o modo de controle - Mede o fluxo que fornece. 
Neste caso, o volume é calculado a partir do fluxo.

(3) de Infusão - Sistemas de Infusão – O controlador de 
pressão (ou de infusão) é um equipamento destinado a 
regular a vazão do líquido administrado ao paciente sob 
pressão positiva gerada pela força da gravidade (NBR 
IEC 60601-2). Depende da pressão gerada pela ação da 
gravidade para proporcionar a infusão, porém a regula-
ção do fluxo é controlada por uma contagem eletrônica 
de gotas. Vantagens e desvantagem: Os controladores 
são uma opção para um sistema simples de infusão, pois 
monitoram e regulam o fluxo determinado pelo opera-
dor (semi ou automaticamente). Por trabalharem com 
pressão baixa, são sensíveis à oclusão no equipo ou ao 
deslocamento da agulha, mas são limitados pela baixa 
pressão de infusão. No sistema de infusão por gravi-
dade com controlador, o controle é semiautomático: o 
operador ajusta com ajuda do grampo, o fluxo desejado. 
Na câmara de gotejamento existe um diodo emissor de 
luz (LED) de um lado, e um sensor de luz do outro (por 
exemplo, um foto-diodo, acionado pela luz emitida pelo 
LED). O funcionamento deste sensor fotoelétrico é in-
terrompido pela passagem de cada gota, enviando um 
sinal ao contador de gotas. Desta maneira, o controlador 
pode emitir um alarme caso a contagem de gotas esteja 
abaixo da programação estabelecida, ou se estiver ocor-
rendo fluxo livre, situações que necessitam da interven-
ção do operador.

C
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(4) Ventilador Pulmonar
Classificação segundo o modo de controle - (a) de Pres-
são – Controla a pressão das vias aéreas ou pressão endo-
traqueal. (b) de Volume Controla e mede efetivamente o 
volume que fornece. (c) por Tempo – Ventilador Pulmo-
nar- Classificação segundo o modo de controle - É um 
tipo de ventilador onde são controlados os tempos inspi-
ratórios e expiratórios.

Controle
(1) Cardioversores – Através dos circuitos de controle se 
faz o ajuste da carga que será aplicada ao paciente, ajus-
tando-se o nível de tensão de carga do capacitor. Após o 
comando de CARGA e antes do comando de DESCAR-
GA, o equipamento permanece no estado de ESPERA ou 
“stand by”.

(2) da Eficácia da Esterilização – O controle da segu-
rança do processo de esterilização depende do tipo do 
equipamento, a natureza do artigo processado, do seu 
acondicionamento e do carregamento do material no 
equipamento. Parâmetros físicos e testes químicos e 
biológicos podem monitorar o processo. Por exemplo, a 
observação e o registro de temperatura, pressão, vácuo e 
temporizadores monitoram o funcionamento de autocla-
ves e esterilizadores a gás.

(3) de Pulsos do Transdutor – Máquina de Ultra-Som 
– Os controles de pulsos do  transdutor permitem que 
o operador, chamado ultra-sonografista, ajuste e altere a 
frequência e a duração dos pulsos de ultrassom, assim 
como o modo de varredura da máquina. Os comandos 
do operador são traduzidos em correntes elétricas que 
se alteram e são  aplicadas aos cristais piezoelétricos na 
sonda transdutora.

(4) de qualidade (a) Laboratórios de processamento 
de células progenitoras hematopoéticas provenien-
tes de medula óssea e sangue periférico e bancos de 
sangue de cordão umbilical e placentário - Técnicas 
e atividades operacionais utilizadas para monitorar o 
cumprimento dos requisitos da qualidade especificados. 
(b) RDC Nº 57 - Ciclo produtivo do sangue humano e 
componentes e procedimentos transfusionais - Técni-
cas e atividades operacionais utilizadas para monitorar o 
cumprimento dos requisitos da qualidade especificados. 
(c) do Processamento dos Produtos para Saúde- Boas 
Práticas para o Processamento de Produtos Para Saú-
de - Avaliação sistemática e documentada da estrutura e 
do processo de trabalho e avaliação dos resultados de to-
das as etapas do processamento de produtos para saúde.

Convênio - Dinâmica Administrativa – É o ajuste ou 
pacto firmado entre instituições ou partes, para a reali-
zação de certos e determinados atos. Pode ser feito entre 
entidades coletivas, sociedades ou instituições agrupadas 
para formar um bloco de defesa comum.

Cooperativa – Unidade administrativa que disponibili-
za seus profissionais cooperados para prestarem atendi-
mento em estabelecimento de saúde.

Copa – Unidade destinada à distribuição dos alimentos e 
ao preparo eventual de pequenas refeições.

Cor neutra – Gases Medicinais - RDC 50/03 – Cor na 
tubulação sem a finalidade de identificação.

Coroas Dentais – Odontologia – É uma capa artificial 
fabricada em laboratório que serve para cobrir um dente. 
Trata-se de um revestimento em forma do dente que se 

pretende tapar e que se adapta a este com precisão. São 
cimentadas com cimentos e colas especiais para dentis-
tas e ficam adaptadas logo acima da linha das gengivas, 
cobrindo-o na totalidade.

Corpo
(1) Estranho – Radiologia – Qualquer artefato que este-
ja presente no corpo e que não pertença a este.

(2) Receptor – Gerenciamento de resíduos hospitalares 
- Corpo hídrico superficial que recebe o lançamento de 
um efluente.

Correlato - Resolução SS-15 - Odontologia – A subs-
tância, produto, aparelho ou acessório não en   qua drado 
nos conceitos anteriores, cujo uso ou apli cação esteja li-
gado à defesa e proteção da saúde individual ou coleti-
va, ou a fins diagnósticos e analíticos agrupados em: (a) 
equipamentos de diagnóstico; (b) equipamentos de tera-
pia; (c) equipamentos de apoio odontológico; (d) mate-
riais e artigos descartáveis; (e) materiais e artigos implan-
táveis; (f) materiais e artigos de apoio odontológico; (g) 
equipamentos; (h) instrumentais odontológicos.

Corrente de Fuga - Instrumento de teste – Este dis-
positivo assegura que o equipamento eletrônico não 
tem nenhuma fuga de corrente não detectada. Se houver 
fuga, um paciente está em risco desde então áreas de re-
sistência baixa até as áreas de tecido excitável (como o 
coração) podem desenvolver. No caso do coração, uma 
ampla corrente de fuga é suficiente para causar fibrilação. 
Normalmente o dispositivo funciona como um substi-
tuto para o paciente. Uma sonda é usada para detectar 
qualquer corrente de fuga que pode ser o resultado de 
qualquer parte do equipamento médico-eletrônico. Um 
computador é usado para medir a fuga da corrente que é 
então exibido em  um medidor.

Corretoras - Órtese – Indicadas para corrigir de for  mi-
dades esquelética. Geralmente tem seu uso em idades in-
fantis para corrigir membros em desenvolvimento.

Cortador de Tubos – Conjunto de ferramentas para a 
maleta de refrigeração – São ferramentas usadas para 
cortar tubos a frio, com pequenos diâmetros e de espes-
sura de parede relativamente fina.

Cortantes – Odontologia – Os cortantes são instrumen-
tos de ponta afiada, indicados para fazer acabamentos 
nas paredes das cavidades que serão restauradas.

Cortina
(1) Divisória Hospitalar – Elemento de separação entre 
os leitos hospitalares.

(2) de Hess - Oftalmologia – Este exame está essencial-
mente indicado em situações de parésias ou paralisias 
oculo-motoras, as quais, em algumas situações são moti-
vadoras de diplopia (visão de dupla imagem). Consiste no 
estudo do movimento de um olho em relação ao outro, 
quando este último está a fixar um ponto. Assim, quanti-
fica as alterações das ações de todos os músculos óculo-
-motores, constituindo um importante meio auxiliar no 
diagnóstico das referidas paralisias óculo-motoras.

CPAP (Continuous Positive AirwayPressure) – Equipa-
mento para ajudar uma pessoa que tem obstrutiva apnéia 
do sono a respirar mais facilmente durante o sono. Este 
equipamento aumenta a pressão do ar na garganta para 
que as vias respiratórias não entra em colapso quando o 
paciente respira.
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Craniografia – Exames radiológicos - Estudo radiográ-
fico do crânio.

Craniótomo
(1) Ferramenta especializada para os procedimentos de 
perfuração, trepanação e craniotomia. Instrumento de 
alta precisão para remover do cérebro, a seção do osso 
denominado de retalho ósseo. Após sua utilização, todo 
sistema deve ser desinfetado com produtos químicos 
apropriados.

(2) Equipamento destinado a realização da craniotomia 
que é uma operação cirúrgica em que um retalho ósseo é 
temporariamente removido do crânio para acessar o cé-
rebro. Craniotomia é uma operação crítica realizada em 
pacientes que sofrem de lesões cerebrais ou traumatismo 
cranioencefálico Craniotomia se distingue da craniec-
tomia (em que o retalho ósseo do crânio não é reposto 
imediatamente, permitindo o cérebro inchar, reduzindo 
assim a pressão intracraniana) e de  trepanação, a criação 
de um orifício através do crânio para acessar a dura-má-
ter. O tamanho e  localização  das craniotomias variam 
de acordo com o objetivo e estrutura a ser abordada. As 
craniotomias de pacientes vítimas de traumas crânio-en-
cefálico, por exemplo, variam com o tamanho do hema-
toma a ser drenado e a necessidade de descompressão do 
tecido cerebral - variam de trepanações únicas para he-
matomas localizados até as ditas craniotomias descom-
pressivas para tumefações cerebrais difusas. Atualmente, 
vêm sendo empregadas craniotomias pequenas para al-
gumas lesões profundas (como tumores) e cirurgias de 
aneurisma cerebral (“Key-hole surgery”). Normalmente 
as pessoas que se submetem a algum tipo de cirurgia in-
vasiva cerebral, por se tratar de uma região com muita 
vascularização e comprometimento terciário, acaba ten-
do sequelas, sejam elas de primeira ou segunda ordem.

Criocautério – É um aparelho indicado para cauteriza-
ção, por exemplo, do colo uterino, codilomas, pólipos, 
lesões verrugosas e lesões de pele. Seu principio de fun-
cionamento baseia-se no congelamento de uma deter-
minada lesão, levando à destruição da mesma mediante 
baixas temperaturas, onde no processo de congelamento 
ocorre a formação de gelo intra e extra-celular, provocan-
do alterações que levam a célula à destruição.

Crio-extrator – Oftalmologia – Instrumento cuja ponta 
pode ser submetida a temperaturas extremamente bai-
xas; utilizado para a extração de cataratas.

Crioprecipitado - RDC Nº 57 – Ciclo produtivo do 
sangue humano e componentes e procedimentos 
transfusionais - Fração de plasma insolúvel em frio, ob-
tida a partir do plasma fresco congelado, contendo gli-
coproteínas de alto peso molecular, principalmente fator 
VIII, fator de Von Willebrand, fator XIII e fibrinogênio.

Crioscópio Eletrônico – Equipamento para medição de 
crioscopia (ponto de congelamento) do leite e para identi-
ficação de fraudes com água adicionada.

Criostato – É um dispositivo usado para manter uma 
temperatura baixa, com controle, eletrônico ou eletro-
mecânico, ou a combinação das duas modalidades. Lida 
diretamente com a criogenia.

Crioterapia – É a aplicação terapêutica de qualquer subs-
tância ao corpo, resultando numa retirada do calor corpo-
ral e, por meio disso, rebaixando a temperatura tecidual.

Críticas - Limpeza e Desinfecção de superfícies em 
áreas hospitalares e manejo de resíduos – São aquela 
onde há maior número de pacientes graves (com sinto-
ma imunológico deprimido), maior número de proce-
dimentos invasivos, em consequência, maior risco de 
infecções. Ex.: Centro Cirúrgico, CTI, Centro de esteri-
lização, Hemodiálise, Lactário, CTQ, Necrotério, Labo-
ratório, Expurgo.

Cromatógrafo – Instrumento destinado a realização da 
cromatografia que é a técnica quantitativa que tem por 
finalidade geral a identificação de substâncias e a separa-
ção- purificação de misturas.

Cronaxímetro – Instrumento para medir a cronaxia.

Cronograma - Gráficos Representativos – É a repre-
sentação gráfica da previsão da execução de um traba-
lho, na qual se indicam os prazos em que deverão ser 
executadas as suas diversas fases.

Cronômetro – Relógio de precisão usado para medir 
intervalos de tempo em frações de segundo, com grande 
utilização em competições esportivas, testes de velocida-
de, experiências tecnológicas etc.

CSB – Sigla de Cabine de Segurança Biológica.

CT – Sigla de Tomografia computadorizada. Produção 
de imagens tomográficas através de medidas múltiplas 
de transmissão de raios-x e processamento computa-
cional.

CTI – Conjunto de UTIs agrupadas num mesmo local.

CTV– Medicina Nuclear - Sigla de Clinical Target Volu-
me ou Volume Alvo Clínico.

Cuba
(1) de Borracha e Espátula – Odontologia – Utilizados 
para manipular alginato e gesso.

(2) Metálica – Odontologia – Recipiente maior para co-
locação de soro, álcool iodado, etc. Variam de forma e 
tamanho conforme a aplicação.

(3) Rim –Enfermagem – Recipiente em inox, normal-
mente em formato ovalado, utilizado para conter instru-
mentais ou armazenar líquidos que serão descartados.

Cubeta com tampa autoclável – Cubeta ou cuvete é 
um pequeno tubo circular ou quadrado, selado em uma 
das extremidades, feito de plástico, vidro ou quartzo. É 
usada para analisar amostras por métodos espectrofoto-
métricos. As cubetas devem ser claras ou transparentes 
o quanto possível, além de não conter impurezas ou su-
jeiras que possam afetar a leitura.

Cuidado - Palavras de Advertência – Para situações 
que apresentam risco médio.

Cunha para Posicionamento – Fisioterapia – Utilizada 
como apoio do corpo durante tratamentos que exijam 
que o paciente permaneça por longos períodos em decú-
bito dorsal. Auxilia no posicionamento do paciente, dis-
tribuindo de forma confortável o peso, em vários tipos 
de tratamentos. Pode ser utilizada na reabilitação mo-
tora com acompanhamento e orientação fisioterapêuti-
ca. Auxilia no alívio de dores lombares e nas pernas, na 
diminuição dos edemas, e no encosto confortável para a 
coluna na posição sentada.

C
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Cúpula para Tubo de Raios-x – Corresponde a um invó-
lucro metálico (duplo) revestido internamente de chum-
bo. A cúpula possui as funções de proteção mecânica e 
elétrica do tubo.

Curativa - Funções do Hospital – A função a qual o Bra-
sil faz como função principal. Tratamento de qualquer 
natureza.

Curativo – É um material aplicado diretamente sobre 
feridas com o objetivo de as tratar e proteger. A sua cons-
tituição é variada, e abrange desde curativos-rápidos 
(band-aids) a compressas de gaze fixas com fita adesiva.

Cureta
(1) É um instrumento cirúrgico utilizado para a limpeza 
da superfície de um tecido afetado por alguma enfermi-
dade. Existente também na forma descartável e de inox

(2) de Siemens – Também chamada de Cureta uterina. 
É amplamente utilizada em procedimentos obstétricos 
para remoção de restos placentários e endometriais da 
cavidade uterina especialmente após abortos, onde res-
quícios do feto podem permanecer na cavidade. Possui 
uma superfície áspera, a qual realiza a raspagem; e outra 
lisa, para que a parede do útero não seja lesionada duran-
te o procedimento.

(3) para Alvéolo - Odontologia – Usada para limpar o 
alvéolo pós extração.

(4) Periodontal – Odontologia - Utilizadas para retirada 
de cálculo dentário, a numeração varia de acordo com a 
região da arcada.

Cursores - Odontologia -São cilindros de silicone uti-
lizados nos instrumentos endodônticos digitais para 
marcar o comprimento de trabalho. Devem ser macios, 
flexíveis e de 1 milímetro de espessura, ou seja, 1 mm de 
altura do cilindro.

Curvador
(1) de Pontes - Oftalmologia – Pequena prensa, destina-
da a curvar pontes de armações. 

(2) de Tubos - Conjunto de ferramentas para a maleta 
de refrigeração – Ferramenta utilizada para realização 
de curvas em tubulações de cobre.

Curvímetro - Oftalmologia – Aparelho destinado a me-
dir as curvas das superfícies das lentes.

Cuspideiras – Odontologia – Local destinado ao pa -
ciente de uma clínica odontológica para liberar os resí-
duos da boca durante o procedimento.

Custo do Paciente Dia - Terminologia médico-hospi-
talar - É a unidade de gasto hospitalar, represen tando 
a média dos dispêndios diretos e indiretos por serviço 
prestado a um paciente, num dia hospitalar.
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Dacriocistografia – A dacriocistografia (DCG) é um 
exame radiológico contrastado dasvias lacrima is e está 
indicado nos pacientes que apresentam lacrimejamento 
excessivo e persistente. É realizado por médico oftalmo-
logista com conhecimento  clínico e cirúrgico nas pato-
logias das vias lacrimais.

Data Limite de uso do Produto Esterilizado - Boas 
Práticas para o Processamento de Produtos para Saú-
de – Prazo estabelecido em cada instituição, baseado em 
um plano de avaliação da integridade das embalagens, 
fundamentado na resistência das embalagens, eventos 
relacionados aos eu manuseio (estocagem em gavetas, 
empilhamento de pacotes, dobras das embalagens), con-
dições de umidade e temperatura, segurança da selagem 
e rotatividade do estoque armazenado.

De janela - Instalações de ar-condicionado hospitalar/
condicionador autônomo – Unidade de pequena capa-
cidade (geralmente inferior a 10kW), montada de fábri-
ca, comportando uma unidade de tratamento de ar com 
serpentina de resfriamento de expansão direta, conjuga-
da a uma unidade condensadora resfriada a ar, montados 
em gabinete projetado para ser instalado no ambiente, 
em janela ou em abertura na parede externa, com insu-
flação do ar por difusor incorporado ao gabinete.

Debitómetro para espirometria - É um instrumento que 
serve para medir a eficácia da função pulmonar e indica 
quão abertas estão as vias respiratórias ou quão difícil é 
respirar. É um aparelho pequeno, portátil e económico, 
que mede o fluxo de ar ou a taxa de fluxo expiratório má-
ximo, podendo ser de grande utilidade para os asmáticos.

Debridador – São instrumentos médicos utilizados para 
remoção de materiais indesejáveis de feridas.

Década Resistiva – Equipamentos utilizados na ma nu-
ten ção de equipamentos médico-hospitalares - Equi-
pamento que simula valores resistivos ajustáveis para tes-
te e aferição de instrumentos de painel e outros sensores.

Dedeira – Proteção em couro, plástico, borracha etc. que 
envolve o dedo para resguardá-lo de ferimentos ou con-
taminação.

Degermação – Significa a diminuição do número de mi-
crorganismos patogênicos ou não, após a escovação da 
pele com água e sabão. É a remoção de detritos e impure-
zas depositados sobre a pele. Sabões e detergentes sinté-
ticos, graças a sua propriedade de umidificação, penetra-
ção, emulsificação e dispersão, removem mecanicamente 
a maior parte da flora microbiana existente nas camadas 
superficiais da pele, também chamada flora transitória, 
mas não conseguem remover aquela  que coloniza as ca-
madas mais profundas ou flora residente.

Deionização – Tratamento de Água - Hemodiálise – 
Processo que visa retirar íons (cátions e ânions) por pro-
cesso eletroquímico. A água circula por colunas cheias de 
uma resina trocadora de íons, que quando saturada deve 
ser substituída. Pode ser regenerada no fabricante, que 
normalmente também esteriliza para eliminar colônias de 
bactérias.

Delineador de uso odontológico – São essenciais para 
o diagnóstico e o planejamento eficaz das próteses par-
ciais removíveis. São instrumentos de alta precisão usa-
dos para determinar o paralelismo entre faces axiais dos 

dentes além de proporcionar a localização de áreas reten-
tivas para colocação das pontas ativas dos grampos de 
retenção.

Densímetro – Instrumento destinado para medição da 
massa específica (também chamada densidade) de líquidos.

Densitômetro – É um instrumento usado para medir a 
densidade óptica (grau de opacidade) de uma superfície. 
O densitômetro de reflexão mede a quantidade de luz re-
fletida; o densitômetro de transmissão analisa a quanti-
dade de luz que atravessa o suporte transparente.

Dentadura artificial (ou prótese dentária) – Dispositi-
vo móvel que substitui um ou mais dentes e que se co-
loca num certo tipo de estrutura ou lâmina. A prótese 
completa substitui todos os dentes de uma mandíbula e 
costuma ser formada por resina acrílica. A prótese par-
cial substitui alguns dentes. A armação destas dentaduras 
costuma ser feita frequentemente em metal (cromoco-
balto) pela  sua grande resistência. A ulceração da boca 
deve-se a uma candidíase, infeção que se desenvolve em 
dentaduras mantidas com pouca higiene.

Dentes Artificiais – Odontologia – Vêm substituir os 
dentes naturais de quem já os perdem por diversas ra-
zões. Tanto em casos de doença e queda dos dentes como 
em casos que se perderam os dentes devido a alguma 
pancada é possível reocupar os espaços deixados vazios 
com dentes artificiais. Fabricados num material que tem 
aspecto semelhante aos dentes naturais para  disfarçar a 
falha e não levar à perda de confiança da pessoa que os 
utiliza, têm também um comportamento muito seme-
lhante. A sua dureza e o próprio desgaste são muito simi-
lares aos dos dentes naturais.

Depósito
(1) de Equipamento – Unidade destinada à guarda de 
peças de mobiliário, aparelhos, equipamentos e acessó-
rios de uso eventual.

(2) de Equipamentos/Materiais – Ambiente destinado à 
guarda de peças de mobiliário, aparelhos, equipamentos 
e acessórios de uso eventual. 

(3) de material de limpeza – Sala destinada à guarda de 
aparelhos, utensílios e material de limpeza, dotada de 
tanque de lavagem.

(4) de Rejeitos Radioativos – Medicina Nuclear – Ins-
talação designada para armazenamento ou deposição de 
rejeitos radioativos.

Dermatologia – Ramo da Medicina ou especialidade mé-
dica que estuda a pele como órgão e as suas funções no 
conjunto corporal, bem como as alterações provocadas 
pelo fenómeno doença e o método para as evitar e corrigir.

Dermátomo – Instrumento cirúrgico para cortar a pele.

Dermatoscópio – Dermatologia
(1) Instrumento portátil, que oferece um aumento fixo 
de 10 vezes, que auxilia na verificação de lesões pigmen-
tadas na pele.

(2) Instrumento que proporciona o aumento de dez vezes 
das lesões cutâneas. A dermatoscopia é utilizada como 
exame complementar à avaliação clínica e permite a ob-
servação de estruturas da epiderme, da junção dermoe-
pidérmica e da derme papilar e reticular superficial, não 
observáveis a olho nu.

D
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(3) Instrumento utilizado para a realização da dermatos-
copia que é um método que permite avaliar lesões pig-
mentadas da pele, definindo sua natureza, distinguindo-
-as como lesões benignas, suspeitas ou altamente suspei-
tas de melanoma, e indicando ou não a necessidade de 
retirada cirúrgica.

Derrame Pleural – Termos utilizados em Terapia In-
tensiva - Excesso de líquido no espaço pleural. O espaço 
pleural é um espaço virtual, habitualmente preenchido 
por 50 mL de líquido. Este espaço fica entre a parede in-
terna da caixa torácica (revestida pela pleura chamada de 
parietal) e o pulmão (revestido pela pleura pulmonar). 
Várias causas podem causar desequilíbrio na produção 
e absorção contínua deste líquido pleural. Quando isso 
ocorre, o líquido se acumula e acaba comprimindo o pul-
mão. Se for um derrame pleural muito volumoso, pode 
afetar a capacidade de respirar do paciente. O tratamento 
dependerá da causa que levou ao acúmulo e muitas vezes 
implica em punção e drenagem do líquido para análise 
e alívio.

Descalcificador Elétrico de Osso – Equipamento basea-
do no uso da eletrólise em conjunto com reagentes quí-
micos para descalcificação de ossos, permitindo poste-
rior obtenção de cortes de qualidade com mais facilidade.

Descarga-Cardioversores – A descarga de energia cor-
responde à aplicação da corrente no paciente através das 
pás. A descarga é normalmente comandada pelo opera-
dor do equipamento através de botões em ambas as pás 
(mais comum), ou por um botão localizado no painel. 
A descarga também ocorre automaticamente dentro do 
equipamento (não no paciente), quando o tempo máxi-
mo de manutenção da carga é excedido sem que seja apli-
cada no paciente, entre 45 s e 60 s, dependendo do mo-
delo. A American Heart Association recomenda começar 
a desfibrilação transtorácica com uma descarga de 200 
J e não exceder 360 J. Em descargas internas, aplicadas 
diretamente no coração, os equipamentos são projetados 
para limitar a energia em 50 J, para evitar maiores danos 
ao miocárdio.

Descolador – Instrumento Cirúrgico não articulado 
cortante.

Desconexão de Circuito de Pacientes - Ventilador Pul-
monar - Sistema de Alarmes – Quando houver uma des-
conexão do circuito do pacientes tem um alarme que faz 
um sinal auditivo intermitente, quando o circuito do pa-
ciente não está montado firme e corretamente, mediante 
um sensor eletrônico de temperatura em sua respectiva 
conexão no intermediário em -Y do circuito respiratório.

Descongelador de Plasma – Destinam-se a descongelar 
produtos de sangue congelados e outros produtos médi-
cos, biológicos e científicos.

Descontaminação
(1) de Artigos – Descontaminação e desinfecção não são 
sinônimos. A descontaminação tem por finalidade re-
duzir o número de micro-organismos presentes nos ar-
tigos sujos, de forma a torná-los seguros para manuseá-
-los, isto é, ofereçam menor risco ocupacional. O uso de 
agentes químicos desinfetantes como glutaraldeído, for-
maldeído, hipoclorito de sódio e outros, no processo de 
descontaminação, prática largamente utilizada, não tem 
fundamentação. O agente químico é impedido de pene-

trar nos micro- organismos, pois, há tendência das solu-
ções químicas ligarem-se com as moléculas de proteínas 
presentes na matéria orgânica, não ficando livres para li-
garem-se aos micro-organismos nas proporções necessá-
rias dando uma falsa segurança no manuseio do material 
como descontaminado. Além disso, o uso desses agentes 
na prática da descontaminação causa uma aderência de 
precipitado de matéria orgânica no artigo, prejudicando 
sobremaneira a posterior limpeza.

(2) Prévia – É o procedimento utilizado em artigos con-
taminados por matéria orgânica (sangue, pus, secreções 
corpóreas) para destruição de micro-organismos patogê-
nicos na forma vegetativa (não esporulada) antes de ini-
ciar o processo de limpeza que tem por objetivo proteger 
as pessoas que irão proceder à limpeza desses artigos.

Desfibrilação elétricas – Ver Cardioversão.

Desfibrilador – São equipamentos eletrônicos portáteis 
destinados a gerar e aplicar pulsos intensos e breves de 
corrente elétrica na musculatura cardíaca (diretamente, 
no caso de cirurgia de peito aberto, ou indiretamente, 
através do tórax), com o objetivo de reverter arritmias. 
Possui como princípio de funcionamento básico o arma-
zenamento de energia elétrica em um capacitor e a ma-
nutenção desta condição de carga, bem como a descarga 
no paciente quando determinado pelo operador.

Desfibrilador externo
(1) Automáticos – São uma evolução natural dos Des-
fibriladores externos manuais e semiautomáticos e sua 
operação requer apenas que o usuário aplique os ele-
trodos no paciente e ative o equipamento. Este capta e 
analisa e atividade elétrica do coração e determina se o 
pulso desfibrilatório é necessário. Se sim, o equipamento 
automaticamente carrega e aplica a descarga. Este tipo 
de equipamento é voltado principalmente para pacientes 
com arritmias crônicas e para uso domiciliar.

(2) Manuais – Nos desfibriladores manuais, o operador 
deve interpretar o traçado do ECG (atividade elétrica 
do coração) e decidir se há ou não necessidade de pulso 
desfibrilatório e qual sua energia. Esta decisão pressupõe 
treinamento médico compatível com a responsabilidade. 
O equipamento apenas realiza a operação, de acordo com 
os ajustes do operador.

(3) Semiautomáticos – Os equipamentos possuem tam-
bém uma forma de captar a atividade elétrica do cora-
ção (ECG), seja através das próprias pás de aplicação da 
descarga, seja através de comunicação com um monitor 
de ECG. Além disso, e mais importante, dispõem de 
um programa interno que interpreta o traçado do ECG 
e sugere ao operador condutas a seguir (através de uma 
tela, display alfanumérico ou síntese de voz). Estes equi-
pamentos podem se operados por pessoas com menos 
treinamento que no caso acima (bombeiros, paramédi-
cos) e, portanto, estarem disponíveis em locais de grande 
circulação de pessoas, como shopping centers, edifícios 
comerciais, escolas, etc.

Desfibrilador Implantável
(1) São dispositivos destinados à detecção e correção 
precoce de arritmias cardíacas (taquicardias ou fibrila-
ção ventriculares). São implantados através de técnicas 
semelhantes às dos marca-passos cardíacos. Em função 
do contato direto com o miocárdio e da detecção pre-
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coce da arritmia, os níveis de energia empregados na 
desfibrilação são muito menores (0,5 a 30 J), fazendo 
com que baterias e capacitores sejam proporcionalmente 
menores que nos equipamentos de desfibrilação exter-
na. Normalmente não se faz manutenção deste tipo de 
equipamento.

(2) de Câmara Dupla – Gerador de pulsos hermética-
mente selado, estéril, implantável, alimentado à bateria, 
com sistema de reconhecimento de ritmo cardíaco des-
tinado a coletar e analisar dados do eletrocardiograma 
(ECG) e aplicar impulsos elétricos apropriados à desfibri-
lação cardíaca (restabelecer o ritmo normal) ou reverter 
quadros de frequencia cardíaca elevada e reestabelecer o 
ritmo cardíaco nos casos de bradicaardia. É implantado 
numa bolsa sob a pele do tórax ou abdômen do pacien-
te, para ser utilizado com condutores posicionados no 
interior do átrio esquerdo e do ventrículo direito para 
monitorar o ECG e para, automaticamente, fornecer es-
tímulos elétricos ao coração. É normalmente conhecido 
como desfiblilador-cardioversor automático implantável 
(DCAI)

(3) de Câmara única – Gerador de pulsos estéril im-
plantável, com sistema de reconhecimento do ritmo car-
díaco para analisar o eletrocardiograma (ECG) com o 
propósito de fornecer impulsos elétricos para desfibrilar 
o coração (reestabelecer ritmo normal) ou reverter qua-
dros de frequência cardíaca elevada, assim como, redu-
zir a frequência cardíaca. É implantado numa bolsa sob 
a pele do tórax ou abdômen do paciente, para ser utili-
zado com condutores posicionados no interior ou sobre 
uma câmara cardíaca (tipicamente ventrículo direito) 
para monitorar o ECG e, automaticamente, fornecer es-
tímulos elétricos. Possui baterias internas que fornecem 
a energia para as descargas. É normalmente conhecido 
como desfiblilador-cardioversor automático implantável 
(DCAI)

(4) para Terapia de Ressincronização Cardíaca – Dis-
positivo alimentado à bateria interna, estéril, implantá-
vel, composto por um gerador de pulsos de marca-passo 
hermeticamente selado e um gerador de pulso para desfi-
brilação integrados, com cabos que conduzem os estímu-
los ao ventrículo direito, à veia coronária e, também pos-
sível, ao átrio direito (tripla câmera). Adicionalmente às 
funções convencionais de marca-passo e desfibrilador, o 
dispositivo é destinado à terapia de ressincronização car-
díaca (TRC) através da estimulação elétrica biventricular 
para sincronizar as contrações dos ventrículos esquerdo 
e direito para o bombeamento mais efetivo do sangue a 
fim de tratar sintomas de falhas cardíacas) p.ex. dificul-
dade na respiração e sensação de fadiga), assim como 
graves problemas de ritmo cardíaco.

Desfibrilhação – Restabelecimento do ritmo cardíaco 
normal no decorrer da fibrilação auricular ou ventricular 
mediante um desfibrilador.

Desfribilador – Instrumento de teste – Dispositivo usa-
do para executar procedimentos de controle de qualida-
de em desfibriladores, por exemplo, medir características 
de pulso de saída.

Desgaseificador  – Equipamento utilizado para retirada 
de gases em suspensão em líquidos de baixas à altas vis-
cosidades.

Desinfecção
(1) Destruição de agentes infecciosos situados fora do 
organismo, mediante a aplicação direta de meios físicos 
ou químicos.

(2) É o processo pelo qual se destroem particularmente 
os germes patogênicos e/ou se inativa sua toxina ou se 
inibe o seu desenvolvimento. Os esporos não são neces-
sariamente destruídos.

(3) Epidemiologia e Imunologia – Conceitos – Destrui-
ção de agentes infecciosos situados fora do organismo, 
mediante a aplicação direta de meios físicos ou químicos.

(4) RDC N° 11 - Boas Práticas para o funcionamento 
dos serviços de diálise – É um processo físico ou quími-
co de destruição de microrganismos na forma vegetativa, 
aplicado a superfícies inertes, previamente limpas.

(5) Concorrente – Desinfecção que se faz imediatamente 
após a expulsão de matérias infecciosas do corpo do in-
divíduo infectado, ou logo depois de terem sido com ela 
contaminados objetos de uso, antes que qualquer pessoa 
entre em contato com tais matérias ou objetos.

(6) de Alto Nível – Boas Práticas para o Processamen-
to de Produtos para Saúde - Processo físico ou químico 
que destrói a maioria dos microrganismos de artigos se-
micríticos, inclusive microbactérias e fungos, exceto um 
número elevado de esporos bacterianos.

(7) de Artigos – O termo desinfecção deverá ser enten-
dido como um processo de eliminação ou destruição de 
todos os microrganismos na forma vegetativa, indepen-
dente de serem patogênicos ou não, presentes nos artigos 
e objetos inanimados. A destruição de algumas bactérias 
na forma esporulada também pode acorrer, mas não se 
tem o controle e a garantia desse resultado. No seu es-
pectro de ação, a desinfecção de alto nível deve incluir a 
eliminação de alguns esporos, o bacilo da tuberculose, to-
das as bactérias vegetativas, fungos e todos os vírus. A de-
sinfecção de alto nível é indicada para ítens semicríticos 
como lâminas de laringoscópios, equipamento de terapia 
respiratória, anestesia e endoscópio de fibra ótica flexível. 
O agente mais comumente utilizado para desinfecção de 
alto nível é o glutaraldeído. Na desinfecção de nível inter-
mediário não é esperada ação sobre os esporos bacteria-
nos e ação média sobre vírus não lipídicos, mas que seja  
tuberculicida, elimine a maioria dos fungos e atue sobre 
todas as células vegetativas bacterianas. Cloro, iodóforos, 
fenólicos e álcoois pertencem a este grupo. Os desinfe-
tantes desta classificação, juntamente com os de baixo ní-
vel, são tipicamente usados para artigos que entrarão em 
contato somente com a pele íntegra ou para desinfecção 
de superfícies. Na desinfecção de baixo nível não há ação 
sobre os esporos ou bacilo da tuberculose, podendo ter ou 
não ação sobre vírus não lipídicos e com atividade relativa 
sobre fungos, mas capaz de eliminar a maioria das bacté-
rias em forma vegetativa. Compostos com quaternário de 
amônia são exemplos de desinfetantes de baixo nível.

(8) de Baixo Nível – Processo físico ou químico que eli-
mina a maioria das bactérias vegetativas e alguns vírus e 
fungos de objetos inanimados e superfícies.

(9) de Médio Nível – Processo físico ou químico que 
elimina todas as bactérias vegetativas, mico bactérias da 
tuberculose e a maioria dos vírus e fungos de objetos ina-
nimados e superfícies.

D
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(10) de Nível Intermediário - Boas Práticas para o Pro-
cessamento de Produtos para Saúde – Processo físico 
ou químico que destrói microrganismos patogênicos na 
forma vegetativa, microbactérias, a maioria dos vírus e 
dos fungos, de objetos inanimados e superfícies.

(11) Terminal - Epidemiologia e Imunologia – Concei-
tos – É a que se faz após o paciente ter sido removido por 
morte ou hospitalização, por ter cessado de constituir-se 
fonte de infecção ou por ter sido suspenso o isolamento.

Desinfetante
(1) São produtos químicos que têm na sua composição 
substâncias microbicidas, apresentando efeito letal para 
micro-organismos não esporulados.

(2) de Água para o consumo humano – São substâncias 
ou produtos destinados à desinfecção de água para beber.

Desmame – Termos utilizados em Terapia Intensiva
(1) da Ventilação Mecânica – Procedimento de gradual 
retirada do suporte oferecido pelo respirador mecânico. 
Poderão durar algumas horas ou vários dias.

(2) Difícil – Condição clínica em que existem dificulda-
des para interrupção do suporte com ventilação mecâ-
nica, relacionada a gravidade da doença atual e reserva 
funcional respiratória prévia.

Desodorizantes – São formulações que têm na sua 
composição substâncias microbioestáticas, capazes de 
controlar os odores desagradáveis advindos do metabo-
lismo microrgânico. Não apresentam efeito letal sobre 
microrganismos,  mas inibem o seu crescimento e mul-
tiplicação.

Despacho - Dinâmica Administrativa – É o ato pelo qual 
uma autoridade administrativa determina, soluciona ou 
dá andamento a assuntos de sua competência.

Destaca Periósteo – Odontologia
(1) Utilizado para separar tecidos moles do osso.

(2) Serve para deslocar o retalho mucoperiostal; é 
empun hado como caneta, apoiando-se nos dentes vizi-
nhos, ou ainda como faca.

Destacável (“detachable”) - Berço Aquecido – Con-
figurações de berços aquecidos - com berço e unidade de 
aquecimento separadas. É basicamente uma unidade de 
aquecimento móvel que pode ser montada num berço op-
cional.

Destilador de água – São equipamentos de laboratório 
responsáveis pela destilação de água para procedimentos 
laboratoriais. A água destilada tem função importante em 
laboratórios ou indústrias: ela pode ser usada como rea-
gente e solvente, além de ser empregada em diversas apli-
cações, como, por exemplo, a esterilização de autoclaves.

Detalhe – Radiologia – Nitidez de estruturas na radio-
grafia.

Detector
(1) de Cintilação–Medicina Nuclear – Como o pró prio 
nome sugere, estão baseados na propriedade que certas 
substâncias possuem, de produzir uma cintilação, como 
resultado da interação com a radiação ionizante. Há cer-
tos materiais cuja estrutura se apresenta na forma de uma 
rede cristalina e que são comumente chamados de cris-
tais. A radiação ionizante, quando interage com estes ma-

teriais, pode ceder energia para seus elétrons, promoven-
do o deslocamento destes dentro da estrutura cristalina. 
Este processo é denominado  excitação. Entretanto, estes 
elétrons naturalmente tendem a retornar para sua posição 
original e, neste processo de desexcitação, emitem o exce-
dente de energia adquirido, na forma de luz. Este processo 
de emissão de luz é denominado cintilação ou lumines-
cência. Desta forma, a quantidade de cintilações emitidas 
está associada com a quantidade de interações da radiação 
ionizante com o cristal. Sistemas que permitam medir es-
tas cintilações podem então ser utilizados como sistemas 
detectores de radiação ionizante. Para medir as cintila-
ções, os sistemas devem fazer uso de dispositivos capazes 
de detectar essa luz. Estes dispositivos são denominados 
tubos fotomultiplicadores e são acoplados aos cristais nos 
sistemas de detecção. A luz detectada pelos fotomultipli-
cadores é transformada numa corrente elétrica que é am-
plificada e enviada para o sistema de leitura. Conforme a 
finalidade do sistema, o resultado pode ser a medida do 
nível de radiação em um determinado ponto ou mesmo 
uma imagem de captação de um radiofármaco utilizado 
em medicina nuclear. As imagens geradas em medicina 
nuclear, a partir da detecção de cintilações, são comu-
mente chamadas de cintilografias. Os detectores de cin-
tilação são instrumentos sensíveis e versáteis, utilizados 
principalmente nos sistemas de obtenção de imagens em 
medicina nuclear.  Outras características básicas são: (a) 
Detector do tipo sólido (cristal dopado com impurezas). 
Os cristais mais utilizados são o Iodeto de Sódio dopado 
com Tálio (NaI:Tl), o Iodeto de Césio dopado com Tálio 
(CsI:Tl) e o Germanato de Bismuto (BGO); (b) Geome-
tria e dimensões variadas, conforme a aplicação e o tipo 
de radiação a ser medido. Quanto maior a área do cris-
tal, mais sensível é o sistema; (c) Requerem dispositivos 
fotomultiplicadores acoplados ao cristal; (d) Os cristais 
podem variar muito quanto à sua composição e tama-
nho e isso permite criar uma grande variedade de siste-
mas de detecção, para aplicações e finalidades diferentes. 
Sistemas de detecção com pequenos cristais podem ser 
utilizados em instrumentos portáteis, que se assemelham 
a um contador Geiger, podendo ser utilizados para me-
didas de levantamento radiométrico ou investigação de 
contaminações em superfícies, em instalações que fazem 
uso de materiais radioativos.Os detectores de cintilação 
são largamente utilizados em medicina nuclear, sendo 
indispensáveis nos sistemas utilizados para obtenção de 
imagens. As gamma câmaras são sistemas que empregam 
grandes cristais e permitem efetuar uma varredura sobre 
a região de interesse do corpo do paciente. São sistemas 
muito eficientes e precisos, porém requerem uma instru-
mentação sofisticada e um sistema computacional pode-
roso para efetuar a reconstrução das imagens, o que tor-
na seu custo bastante elevado. São utilizados também em 
uma versão mais simples e de custo menos elevado, como 
instrumentos semi portáteis, para exames de capta ção de 
tireóide, por exemplo.

(2) de Falha de Derivação – Eletrocardiógrafos –Uma 
ocorrência bastante comum na prática é o descolamen-
to do eletrodo, o escape do fio condutor ou do conector 
do eletrodo, gel condutivo insuficiente ou seco. Em cada 
um destes casos haverá falha na derivação, aumentando a 
impedância entre os eletrodos. O método mais frequente 
de detectar esta falha é a medida da impedância entre os 
eletrodos, através da resposta do sistema quando um si-
nal de baixa tensão e alta frequência (100kHz) é injetado 
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no eletrodo. A impedância normal sob bom contato é da 
ordem de 102 a 100 kHz. A frequência de trabalho (100 
kHz) é completamente eliminada pelos filtros do ECG, 
não interferindo nas medidas nem oferecendo risco para 
o paciente.

(3) de Vazamentos (Eletrônico) – Conjunto de ferra-
mentas para a maleta de refrigeração - Os detectores de 
vazamento de fluido refrigerante são dispositivos capazes 
de detectar apenas fluidos refrigerantes clorados. Estes 
dispositivos são usados para localizar, detectar vazamen-
tos de substâncias como HCFC, HFC, Freon e amônia, 
que podem ser extremamente perigosos para o ambiente.

(4) Termoluminescente - Medicina Nuclear – O princí-
pio básico de detecção dos detectores termoluminescen-
tes é similar àquele dos detectores de cintilação. Alguns 
materiais cerâmicos apresentam a propriedade de emitir 
luz após serem expostos à radiação ionizante. A radia-
ção ionizante, quando interage com estes materiais, pode 
ceder energia para seus elétrons, promovendo o deslo-
camento destes dentro da estrutura cristalina. Este pro-
cesso é denominado excitação. Entretanto, estes elétrons 
naturalmente  tendem a retornar para sua posição origi-
nal e, neste processo de desexcitação, emitem o excedente 
de energia adquirido, na forma de luz. Este processo de 
emissão de luz é denominado cintilação ou luminescên-
cia. Quando impurezas são introduzidas neste material, 
estados intermediários de energia são criados, permitin-
do que os elétrons fiquem armazenados neste nível após 
receberem energia da radiação incidente. Somente após o 
aquecimento do cristal a certa temperatura, os elétrons-
-armazenados adquirem energia suficiente para se li-
bertar do nível intermediário de energia e retornar para 
o nível original, emitindo luz. Como este é um processo 
de emissão de luz ou luminescência, que ocorre após o 
aquecimento, denominamos estes materiais de termolu-
minescentes. Desta forma, a quantidade de luminescên-
cia emitida está associada com a quantidade de interações 
da  radiação ionizante com o material cerâmico. Sistemas 
que permitam medir esta luminescência podem então 
ser utilizados como sistemas detectores de radiação ioni-
zante. Para medir as cintilações, os sistemas devem fazer 
uso de dispositivos capazes de detectar essa luz. Estes dis-
positivos são denominados tubos fotomultiplicadores. A 
luz detectada pelos fotomultiplicadores é transformada  
numa corrente elétrica que é amplificada e enviada para o 
sistema de leitura. Os detectores termoluminescentes são 
dispositivos sensíveis e têm como principal característi-
ca a capacidade de armazenar a informação, até que seja 
efetuada sua leitura. Outras características básicas são: (a) 
Detector do tipo sólido (cristal dopado com  impurezas). 
Os cristais mais utilizados são o Fluoreto de Lítio dopado 
com Magnésio e Titânio (LiF:Mg,Ti), o Sulfato de Cálcio 
dopado com Disprósio (CaSO4:Dy) e o Fluoreto de Cálcio 
(CaF2); (b) São dispositivos que permitem a reutilização, 
após efetuada sua leitura e tratamento térmico adequado; 
(c) Requerem dispositivos fotomultiplicadores acoplados 
ao sistema de leitura. Os cristais podem variar quanto à 
sua composição e tamanho e isso permite criar uma gran-
de variedade de sistemas de detecção, para aplicações e 
finalidades diferentes. A principal finalidade destes de-
tectores é sua utilização como dosímetros pessoais. Os 
dosímetros TLD (do inglês termo luminescente dosimeter) 
têm o formato de pequenas pastilhas e, geralmente, são 
utilizados num suporte que acomoda várias pastilhas. São 

utilizados para registrar as doses recebidas por profissio-
nais expostos à radiação ionizante. Outras aplicações dos 
TLDs são como um meio de datação geológica e arqueo-
lógica, no controle de doses derivadas de práticas médi-
cas e na dosimetria de doses altas derivadas de processos 
industriais.

Detergente - Boas Práticas Para o Processamento de 
Produtos para Saúde – Produto destinado a limpeza de 
artigos e superfícies por meio da diminuição da tensão 
superficial, composto por grupo de substâncias sintéti-
cas, orgânicas, líquidas ou pós solúveis em água que con-
têm agentes umectantes e emulsificantes que suspendem 
a sujidade e evitam a formação de compostos insolúveis 
ou espuma no instrumento ou na superfície.

Detrimento - Proteção Radiológica – O dano total es-
perado para um grupo de indivíduos e seus descendentes 
como resultado da exposição deste grupo à radiação io-
nizante. Determinado pela combinação dos danos à saú-
de (por unidade de dose) compreendidos pela probabili-
dade condicional de indução de câncer letal, câncer não 
letal, danos hereditários e redução da expectativa de vida. 

DFF – Radiologia – Sigla de Distância foco-filme.

Dia Hospitalar
(1) Terminologia médico-hospitalar – É o período de 
trabalho, compreendido entre dois censos hospitalares 
consecutivos.

(2) É o período de trabalho, compreendido entre dois 
censos hospitalares consecutivos.

Diaclasto – Instrumento destinado a fraturar o crânio 
nas operações de craniotomia.

Diafanoscopia – Estudo de um corpo por transparência, 
iluminando-o interiormente.

Diafanoscópio – Instrumento possuidor de uma lâmpa-
da elétrica e utilizado para examinar alguma cavidade do 
corpo. Pouco usual. Tipo de aparelho e/ou mecanismo 
utilizado para análises ou observações diafanoscópicas.

Diafragma - Sistema de colimação interna do feixe – 
Equipamento de Raios-x – O Diafragma consiste de 
uma lâmina de chumbo com uma abertura fixa acoplada 
ao tubo de raios-x. Esta abertura é projetada para deli-
mitar uma área do receptor de imagem a uma distância 
fonte-receptor de  imagem constante. Esta abertura pode 
ter diversos tamanhos, como por exemplo, 20 cm x 25 
cm, 24 cm x 30 cm e 35 cm x 43 cm.

Diagnóstico
(1) Processo para determinar a natureza de uma pertur-
bação, levando em conta os indícios e sintomas do pa-
ciente, os antecedentes ou a história clínica do mesmo e, 
quando necessário, o resultado de exames complementa-
res de laboratório e de raios-x, entre outros.

(2) por Imagem – Qualquer exibição visual de padrões 
estruturais ou funcionais de órgãos ou tecidos para ava-
liação diagnóstica. Inclui medidas fisiológicas e respostas 
metabólicas a estímulos físicos e químicos, assim como 
ultramicroscopia.

Diagrama de Hommel - Gerenciamento de resíduos 
hospitalares –  Adotado mundialmente por representar 
clara e diretamente os riscos envolvidos na manipulação 
de insumos químicos.

D
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Dialisador – Hemodiálise – São componentes descartá-
veis por onde o sangue e odialisato circulam, separados 
por uma membrana semipermeável. É onde a troca de-
solutos e líquidos ocorre. São os componentes principais 
do sistema de hemodiálise e, por serem de uso exclusivo  
de cada paciente, devem ser especificados pelo médico 
responsável pela hemodiálise, segundo as característi-
cas do paciente. Um fator determinante na definição do 
dialisador é sua superfície de  troca: quanto maior for o 
paciente, maior deverá ser o dialisador. Os mais utiliza-
dos apresentam de 1,0 m2 a 1,3 m2 de superfície de troca 
(para adultos) e 0,8 m2 (para uso pediátrico). Esta gran-
de superfície de troca, empacotada dentro de um com-
ponente relativamente pequeno, resulta da construção 
do dialisador: as formas mais comuns são espiral, placas 
paralelas e os capilares (atualmente os mais usados).

Dialisato – Hemodiálise – Sistema de Hemodiálise- 
RDC Nº. 154 – Solução de diálise após a passagem pelo 
dialisador.

Diálise - Instrumento de teste – Dispositivo por testar e 
calibrar máquinas de diálise, por exemplo, o dialisador. O 
dispositivo testa temperatura, condutividade, e pressão 
do dialisato que usa um transdutor ou sonda. Os valores 
resultantes deveriam emparelhar esses que são fixados na 
máquina de diálise.

Diálise
(1) Processo para separar as partículas de dimensões di-
ferentes numa mistura líquida, utilizando uma delgada 
membrana semipermeável cujos poros são suficiente-
mente pequenos de modo a não permitir a passagem das 
grandes partículas (como as proteínas) e bastante amplos 
para permitir a passagem do material cristalino dissolvi-
do. A solução separa-se da água destilada mediante uma 
membrana: os solutos passam através da membrana para 
a água, ao passo que as proteínas ficam retidas. O princí-
pio da diálise utiliza-se no rim artificial.

(2) Termos utilizados em Terapia Intensiva – Método 
de substituição da atividade renal, permitindo a retirada 
de substâncias tóxicas ao organismo e remoção de líqui-
dos, não eliminados pela falta de diurese. Poderá ser feita 
a filtragem direta do sangue (hemodiálise), ou indireta-
mente utilizando-se a membrana peritoneal (diálise pe-
ritoneal). 

(3) Peritoneal - Hemodiálise – É um procedimento para 
tratamento da insuficiência renal através da filtragem 
do sangue, por intermédio da membrana que reveste a 
cavidade abdominal e recobre as vísceras do paciente: o 
peritônio. Essa membrana tem uma superfície de 1 a 2 
m2 (no adulto) e é muito vascularizada. O paciente re-
cebe um cateter especial permanente que possibilita o 
acesso ao abdome, no interior da bolsa peritoneal. Ex-
ternamente este cateter é conectado a um equipamento 
relativamente simples, que contém um reservatório com 
o dialisato, um aquecedor e algumas válvulas que con-
trolam o fluxo de enchimento e drenagem de dialisato 
no peritônio. As concentrações de solutos no dialisato 
equilibram-se com as dos solutos do sangue em algumas 
horas. Após o período de difusão, o dialisato é drenado 
e uma nova solução é infundida no paciente. A retirada 
do dialisato realiza a remoção dos restos urêmicos, ex-
cessos iônicos e água. A diálise peritoneal é realizada em 
sucessivas sessões, conhecidas por banhos, com infusão e 

retirada do dialisato por bombeamento ou por gravidade 
(diferença de níveis). Como a diálise peritoneal é lenta, 
assemelhando-se ao processo renal de filtragem de meta-
bólitos, sendo especialmente indicada para pacientes que 
devido à idade, diabetes, problemas de acesso vascular ou 
outras condições cardiovasculares, não toleram a hemo-
diálise. A diálise peritoneal necessita que haja função re-
nal parcial para ser efetiva. Neste procedimento, as trocas 
químicas entre o sangue e a solução dialítica são realiza-
das por uma membrana semipermeável natural do pa-
ciente: o peritônio. Esta membrana envolve vísceras mui-
to vascularizadas (intestinos, mesentério) promoven do 
uma grande superfície de troca entre o sangue e a solu-
ção dialítica. Esta solução aquosa estéril balanceada de 
íons e glicose é injetada através de um cateter no abdo-
me do paciente, onde permanece por algumas horas até 
que a concentração de solutos entre em equilíbrio com o 
sangue, sendo em seguida evacuada. A diálise peritoneal 
pode ser realizada em ambiente hospitalar, ambulatorial 
ou mesmo domiciliar.

(4) Peritoneal Ambulatorial Contínua (CAPD) - Diá-
lise peritoneal - Hemodiálise – É o tipo mais comum 
de diálise peritoneal. Não precisa de nenhuma máquina. 
O dialisato passa de uma bolsa de plástico pelo cateter 
para o abdome por gravidade. Cerca de 4 horas depois se 
escoa a solução de volta para a bolsa. Em seguida, o ab-
dome do paciente é reenchidos com solução fresca pelo 
mesmo cateter.

(5) Peritoneal Ambulatorial Contínua  (DPAC) – He-
modiálise – Sistema de Hemodiálise - RDC Nº. 154 - 
Modalidade de diálise peritoneal realizada no domicílio 
do paciente com trocas realizadas pelo próprio paciente 
ou cuidador.

(6) Peritoneal Automatizada (DPA) – Hemodiálise – 
Sistema de Hemodiálise - RDC Nº. 154 – Modalidade 
de diálise peritoneal realizada no domicílio do paciente 
com trocas controladas por uma máquina cicladora au-
tomática.

(7) Peritoneal Clínica Contínua (CCPD) - Diálise 
peritoneal - Hemodiálise – É uma técnica automática 
projetada para dialisar enquanto o paciente dorme. O 
tratamento dura de 9 a 10 horas com 3 a 4 ciclos de di-
álise cada noite. No final da diálise, 2 litros da solução 
são mantidos na cavidade  peritoneal até a noite seguinte, 
quando o paciente conecta-se novamente à máquina e é 
drenado pelo ciclo de trocas da noite seguinte. Necessita 
de uma máquina que se conecta ao cateter e automatica-
mente enche e drena o dialisato do abdômen.

(8) Peritoneal Intermitente (IPD) - Diálise peritoneal-
-Hemodiálise – É uma técnica que utiliza o mesmo tipo 
de máquina da CCPD para infundir e escoar o dialisa-
to. Pode ser feita em casa, mas é normalmente feita no 
hospital. É realizada de 3 a 4 vezes por semana, com um 
total de 30 a 42 horas semanais. As sessões podem du-
rar até 24 horas. Os tratamentos com esta técnica levam 
muito mais tempo que a CCPD e são empregados para 
insuficiên cias renais leves.

Diapasão - Instrumento metálico em forma de forquilha, 
que serve para afinar instrumentos e vozes através da vi-
bração de um som musical de determinada altura.

Dieta por sonda nasoenteral - Ver Nutrição enteral.
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Difusão – Hemodiálise – É o movimento de partículas 
(eletrólitos e não-eletrólitos) de uma região para outra 
nos fluidos. Este movimento resulta das diferenças de 
concentrações das partículas em regiões do fluido que 
estão em comunicação, havendo deslocamento da região, 
de maior concentração de partículas, para a de menor 
concentração, até que o equilíbrio das concentrações en-
cerre a difusão. Na diálise, os solutos são seletivamente 
trocados pela membrana semipermeável de acordo com 
seu peso molecular e em resposta ao gradiente de con-
centração de cada lado da membrana. Solutos do sangue 
com baixo peso molecular (exemplo: ureia, creatinina) 
podem difundir-se mais fácil e rapidamente através da 
membrana na direção do dialisato.

Digiflex - Fisioterapia – Aparelho para exercitar mão, 
dedos e antebraço. Indicado para fortalecer a muscu-
latura, aumentar mobilidade e coordenação dos dedos. 
Cada cor representa uma resistência, que varia de 0,7Kg a 
4,1Kg.Exercitador de mãos e dedos, para fortalecimento 
da musculatura dessa região, mobilidade e coordenação 
dos dedos. É indicado para os músculos flexores e adu-
tores dois dedos e para promoção ou manutenção das 
amplitudes das articulações  interfalângicas e metacarpo-
falângicas; e contra-indicado em contraturas isquêmicas 
de Volkman e em pacientes espásticos . Os exercícios re-
alizados pelo digiflex também podem ser realizados por 
meio de faixas, tubos elásticos, bastando que o fisiotera-
peuta adapte o recurso a necessidade do paciente.

Dinamômetro
(1) Aparelho usado para medir a força muscular.

(2) de Mão de Bulbo – Fisioterapia - É um aparelho uti-
lizado para avaliação da força manual.

(3) Escapular – Fisioterapia– Instrumento utilizado para 
medir a capacidade estática de resistência dos múscu los 
escapulares,  auxiliares da musculatura paravertebral. É 
muito utilizado na área de segurança do trabalho e em 
exames médicos.

(4) Isocinético – Fisioterapia – Instrumento que per-
mite a avaliação objetiva e direta dos componentes de 
desempenho muscular relacionados às articulações de 
quadril, joelho, tornozelo, ombro, cotovelo, punho e 
tronco.

(5) Mecânico de Mão – Fisioterapia – Instrumento usa-
do para mensurar a força manual de pressão.

(6) Para Ortopedia – Ortopedia – Instrumento que 
mede a força muscular lombar e a capacidade estática de 
oposição do tronco. A dinamometria de tronco é utili-
zada em exames médicos, exames funcionais, seleção de 
pessoal em empresas, exames militares, escolas, clubes, 
academias, avaliação de desenvolvimento físico, avalia-
ção de recuperação motora, sendo aplicada a indivíduos 
em estado normal de saúde, em processo reabilitação, ou 
de treinamento desportivo.

Dioptria – Unidade para medir o poder de refração das 
lentes. Uma dioptria é o poder de uma lente que, ao rece-
ber os raios luminosos paralelos, os concentra num foco 
a um metro de distância da lente depois de a atravessar.

Diplopiômetro – Aparelho para medir o grau de diplo-
pia, que é a doença na vista que duplica as imagens dos 
objetos.

Disco de Plácido – Oftalmologia
(1) Dispositivo que faz refletir, no espelho corneano, 
uma série de círculos concêntricos, brancos e pretos, que 
pela forma demonstrada das modificações dos círculos, 
indicam a presença de: córnea normal, córnea com as-
tigmatismo regular, córnea com astigmatismo irregular, 
queratocone, além de cicatrizes e úlceras.

(2) Peça simples, composta de círculos concêntricos, des-
tinado ao exame das curvaturas da córnea, através de seu 
reflexo.

Disco Proprioceptivo Inflável – Fisioterapia – Po ssi bi li ta 
exercícios de propriocepção, treino de equilíbrio e coorde-
nação, recuperação funcional em fase pós-operatória (or-
topédica) e melhoria do equilíbrio e coordenação motora.

Disjuntor de circuito - Instrumento de teste – Um 
dispositivo especialmente concebido para verificar um 
disjuntor de circuito elétrico para uma variedade de pro-
blemas. Isto irá incluir o controlo do interruptor para 
funcionamento correto e irá geralmente realiza uma série 
de ensaios sobre este dispositivo elétrico, por exemplo, 
fuga de corrente ou um aterramento adequado. Alguns 
podem incluir o teste de funções mecânicas.

Disparador – Radiologia – Dispositivo ligado à me sa de 
comando que, quando acionado, tem a dupla função de 
girar o ânodo (em equipamentos com o âno do giratório) e 
disparar os raios-x (em equipamen tos com ânodo girató-
rio e ânodo fixo).

Dispensação de Medicamentos – Unidade destina do à 
recepção, guarda, controle e distribuição de medicamen-
tos industrializados para uso dos clientes.

Dispensador
(1) Automático - Equipamentos de Proteção Coletiva 
– EPC - São equipamentos que oferecem segurança ao 
operador, uma vez que evita-se verter os reagentes de um 
frasco para o outro, com o risco de derramamentos. Pro-
porcionam maior precisão ao ensaio, já que basta ajustar 
o volume desejado para dispensar.

(2) de Cimento Ortopédico – Dispositivo em forma de 
seringa destinado a ser utilizado na colocação de cimento 
ortopédico em locais submetidos a cirurgia. Os dispensa-
dores de cimento podem ser manuseados manualmente 
ou adaptados a uma unidade motorizada que aciona o 
pistão no interior da seringa. Trata-se de um dispositivo 
de uso único.

Displasia – Alteração celular geralmente, porém nem 
sempre, originada em uma área de metaplasia. É caracte-
rizada pelo surgimento de proliferação celular descontro-
lada, resultando em alterações na arquitetura das células.

Disposição final - Gerenciamento de resíduos hospita-
lares – É a prática de dispor os resíduos sólidos no solo 
previamente preparado para recebê-los, de acordo com 
critériostécnico- construtivos e operacionais adequados, 
em consonância com as exigências dos órgãos ambientais 
competentes.

Dispositivo
(1) de Infusão - Instrumento de teste – Dispositivo/ins-
trumento usado para conferir o funcionando correto de 
dispositivos de infusão, por exemplo, bombas de infusões, 
bombas de seringa ou controladores de gota. É usado tipi-
camente para verificar a taxa de fluxo, funções de alarme e 
outros parâmetros.
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(2) Especial de Mistura – Gases Medicinais - RDC 
50/03 – Dispositivo destinado a produção de ar medici-
nal sintético, a partir de suprimento dos gases nitrogênio 
e oxigênio.

(3) Intrauterinos (DIU) – É uma pequena estrutura que 
é colocada no interior da cavidade uterina através de um 
procedimento relativamente simples. Sua eficácia chega 
a 99%. O DIU apresenta como principal vantagem seu 
uso por períodos prolongados, podendo ser mantido na 
cavidade uterina por mais de cinco anos, dependendo do 
tipo utilizado. Apesar de ter sua eficácia comparada à de  
anticoncepcionais orais, o DIU apresenta a vantagem de 
não precisar se lembrar todos os dias de usar o método. 
Além disso, esse método não interfere na relação sexual 
e nem no processo de amamentação. Pode ser utilizado 
por mulheres de qualquer idade e não afeta a fertilidade 
da paciente.

(4) para Anastomose – Dispositivo destinado à realiza-
ção da anastomose que significa ligação entre artérias, 
veias e nervos os quais estabelecem uma comunicação 
entre si. A ligação entre duas artérias ocorre em ramos 
arteriais, nunca em troncos principais. Às vezes duas ar-
térias de pequeno calibre se anastomosam para formar 
um vaso mais calibrosos.

(5) para Biopsia – É um dispositivo reutilizável de biop-
sia de tecidos por agulha grossa (core biopsy), acionado 
por mola.

(6) Para Fobia de Agulha – Dispositivo de injeção au-
tomática, ideal para quem tem fobia de agulhas e para 
crianças, permitindo uma administração menos trau-
mática. A agulha é introduzida na pele e o conteúdo da 
seringa é injetado automaticamente com uma simples 
pressão sobre o botão de disparo. Adequado apenas para 
injeções subcutâneas.

(7) para Procedimento Estereotáxico – Dispositivo dedi-
cado que é afixado ao crânio do paciente para permitir lo-
calização precisa de uma área dentro do cérebro que é fo-
cada para um procedimento radiológico para neurocirur-
gia. Esta unidade consiste tipicamente em uma montagem 
em forma de aro acoplado na cabeça fixando parcialmente 
o crânio através de tarraxa ou pinos, um mecanismo de 
arco para ajustar as coordenadas do alvo, e delimitar o pla-
no e adaptadores para TC, Imagem por ressonância mag-
nética (MRI) e outros sistemas de imagem.

(8) de Pipetagem – Equipamentos de Segurança - Bios-
segurança – São dispositivos para auxiliar a sucção em 
pipetas. Podem ser mais simples, como peras de borra-
cha, até equipamentos elétricos ou com bateria.

Dissector – São produtos para procedimentos médicos, 
usados com precisão paramicrodissecção, e podem ser 
utilizados em diversas especialidades cirúrgicas da me-
dicina. O seu uso é destinado à cirurgia em odontolo-
gia, mas também em cirurgias plásticas, procedimentos 
da cabeça e pescoço, bucomaxilofacial, bem como na 
ortopedia ou em procedimentos médicos em otorrino-
laringologia. Uma das grandes vantagens dos dissectores, 
quando são usados, é que eles provocam pouco sangra-
mento, mesmo em regiões altamente vascularizadas. Isso 
acontece por eles possuírem uma ponta ultrafina que 
libera uma onda de calor, possibilitando assim, uma in-
cisão com cortes precisos. Outra vantagem do se usar o 

dissector em procedimentos médicos é que ele tem um 
polímero de isolamento resistentes a altas temperaturas, 
o que previne queimaduras acidentais, além de permi-
tir um acesso mais profundo sem lesionar o tecido. Os  
benefícios de se usar o dissector em procedimentos ci-
rúrgicos são perceptíveis para médicos e pacientes, afinal 
diminuem o sangramento no decorrer da cirurgia, e, ao 
terminar, o local que passou pelo processo cirúrgico vai 
apresentar menos inchaço, já que o trauma é menor, aju-
dando assim a cicatrização e a recuperação.

Distintivo de filme - Dosímetro pessoal - Medidor 
de Radiação – Unidade integrada que registra acumu-
lada de raios gama, raios-x ou radiação branca (brems-
trahlung), em um indivíduo, utilizando filme fotográfico 
ou filme de radiografia, filtros para distinguir as caracte-
rísticas de absorção de energia, um receptáculo reutilizá-
vel que contém o filme/filtro e possui meios de prender 
ao  usuário. São registradas mudanças químicas nos cris-
tais de halóide prateados no filme que é o resultado de 
exposição à radiação durante processo de escurecimento 
dos cristais no filme. A densidade ótica da radiação in-
duzida no filme é proporcional à exposição de radiação. 
Pode ser usado em uma variedade de locais para registrar 
exposição no corpo inteiro, olho, extremidade ou dedo. 
Também pode ser usado para monitorar ambiente.

Distômetro - Oftalmologia – Instrumento utilizado 
para medir as distâncias entre córnea e lente.

Distorção – Radiologia – Representação errônea do ta-
manho ou do formato do objeto projetado em meio de 
registro radiográfico.

Distrator
(1) Odontológico Implantável – Odontologia – É um 
dispositivo médico implantável, não ativo, invasivo ci-
rurgicamente e de uso único. Atua na distração do seg-
mento mandibular em pacientes com alterações ósseas 
deste segmento, permitindo a realização de uma distra-
ção osteogênica eficaz e garantindo a restauração do es-
paço ósseo em pacientes com deformidades faciais.

(2) Ósseo – Odontologia – É um aparelho que estimu-
la o crescimento ósseo na boca. Com a perda de dentes, 
acontece a perda óssea na boca.

Distribuição - RDC Nº 57 - Ciclo produtivo do sangue 
humano e componentes e Procedimentos transfusio-
nais – Fornecimento de bolsas de sangue e hemocompo-
nentes por um serviço de hemoterapia para estoque em 
outro, ou para fins industriais.

Ditafone – Aparelho fonográfico que grava textos dita-
dos para posterior transcrição.

Divisor de Chumbo – Radiologia – Placa de diversos ta-
manhos utilizada para cobrir as partes do filme que serão 
usadas para outras incidências.

DML – Sigla de Depósito de Material de Limpeza.

Doação
(1) Autóloga – Doação do próprio paciente para seu uso 
exclusivo.

(2) de Reposição – Doação advinda do indivíduo que 
doa para atender à necessidade de um paciente, feitas 
por pessoas motivadas pelo próprio serviço, família ou 
amigos dos receptores de sangue para repor o estoque de 
componentes sanguíneos do serviço de hemoterapia.
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(3) Espontânea – Doação feita por pessoas motivadas 
para manter o estoque de sangue do serviço de hemote-
rapia, decorrente de um ato de altruísmo, sem identifica-
ção do nome do possível receptor.

Doador
(1) Pessoa que voluntariamente doa insumos humanos 
com fins terapêuticos. Exemplo de doação: sangue e leite 
materno.

(2) Apto – Doador cujos dados pessoais, condições clí-
nicas, laboratoriais e epidemiológicas se encontram em 
conformidade com os critérios de aceitação vigentes para 
doação de sangue.

(3) de Primeira Vez – É aquele indivíduo que doa pela 
primeira vez naquele serviço de hemoterapia.

(4) de Repetição – Doador que realiza 2 (duas) ou mais 
doações no período de 12 (doze) meses.

(5) Esporádico – Doador que repete a doação após inter-
valo superior a 12 (doze) meses da última doação.

(6) Inapto Definitivo – doador que nunca poderá doar 
sangue para outra  pessoa, podendo, em alguns casos, re-
alizar doação autóloga.

(7) Inapto por Tempo Indeterminado – Doador que se 
encontra impedido de doar sangue para outra pessoa por 
um período indefinido de tempo segundo as normas re-
gulatórias vigentes, mas apto a realizar doação autóloga.

(8) Inapto Temporário – Doador que se encontra impe-
dido de doar sangue para outra pessoa por determina-
do período de tempo, podendo realizar doação autóloga 
quando possível e necessário.

Dobradeiras de tubos – Conjunto de equipamentos e 
ferramentas de utilização geral - Equipamento para do-
brar tubos usados na instalação e manutenção de tubu-
lações petroquímicas, hidráulicas, elétricas, construções 
industriais, mecânicas, civis, automobilísticas, navais e 
aeronáuticas.

Documentação e Informação – Unidade destinada à 
identificação,seleção, controle, guarda, conservação e 
processamento das informações de todos os  dados clíni-
cos e sociais de paciente ambulatorial ou internado. Com-
preende o registro geral, o arquivo médico e estatístico.

Doença - Epidemiologia e Imunologia – Conceitos
(1) Alteração ou desvio do estado fisiológico em uma 
ou várias partes do corpo. Distúrbio da saúde física ou 
mental.

(2) Contagiosa – Doença transmitida, de indivíduo a in-
divíduo, sem intermediação.

(3) Infecciosa – Doença do homem, ou dos animais, re-
sultante de uma infecção.

(4) Infectocontagiosa – É preferível substituir esta ex-
pressão por “doença transmissível”.

(5) Transmissível – Doença causada por um agente 
infeccioso ou suas toxinas e contraída através da trans-
missão desse agente, ou seus produtos, do reservatório 
ao hospedeiro suscetível, diretamente de uma pessoa 
ou animal infectado ou, indiretamente, por meio de um 
hospedeiro intermediário, de natureza vegetal ou animal, 
de um vetor ou do meio ambiente inanimado.

DOF – Radiologia – Sigla de Distância objeto-filme.

Doppler
(1) Contínuo – Trata-se do sistema mais simples e barato 
para medir a velocidade do sangue. São necessários dois 
transdutores: um transmitindo o ultrassom incidente e 
o outro detectando os ecos contínuos resultantes. A pre-
cisão do Doppler contínuo é afetada pelo movimento de 
outras estruturas no caminho do feixe. Em regiões com 
múltiplos vasos sanguíneos, uns sobre os outros, ocorre 
superposição dos ecos, tornando difícil distinguir um si-
nal específico.

(2) Pulsado –Este sistema combina a determinação de 
velocidade do sistema Doppler Contínuo com a deter-
minação da profundidade do imageamento  Pulso-Eco. 
Um transdutor para Doppler Pulsado é usado no for-
mato Pulso-Eco, como no imageamento. A profundi-
dade é selecionada utilizando um circuito eletrônico 
do tipo gate, que mede o tempo do eco e rejeita todos 
os sinais fora do intervalo determinado pelo operador. 
Em alguns sistemas, múltiplos gates fornecem perfis de 
velocidade através de um vaso. Cada pulso não contém 
informação suficiente para determinar completamente o 
deslocamento Doppler, mas apenas uma amostra das fre-
quências alteradas medidas como uma mudança de fase. 
Objetos estacionários não geram mudança de fase, mas 
objetos em movimento o fazem. Os ecos repetidos den-
tro do intervalo ativo são analisados e um sinal Doppler é 
gradualmente construído. Quando os deslocamentos de 
frequência de Doppler excedem metade da PRF, ocorre 
aliasing, causando um erro significativo na estimativa de 
velocidade do sangue.

Dosador
(1) Instrumento utilizado para dosar.

(2) Diz-se do que controla ou determina dose.

Dosagem de Radiação – Quantidade de energia de ra-
diação que é depositada em uma nunidade de massa de 
material, como tecidos de plantas ou animais.

Dose - Proteção Radiológica /Medicina Nuclear
(1) Absorvida – Grandeza expressa por D=dE/dm, onde 
-dE é o valor esperado da energia depositada pela radia-
ção ionizante em um volume elementar de matéria de 
massa dm. Unidade SI, Joule por quilograma, denomina-
da Gray. Símbolo: Gy.

(2) Coletiva – Expressão da dose efetiva total recebida 
por uma população ou um grupo de pessoas, definida 
como o produto do número de indivíduos expostos a 
uma fonte de radiação ionizante pelo valor médio da dis-
tribuição de dose efetiva destes indivíduos. A dose coleti-
va é expressa em sievert-homem (Sv-homem).

(3) de Entrada na Pele - DEP – Dose absorvida no cen-
tro do feixe incidente na superfície do paciente subme-
tido a um procedimento radiológico. Inclui retro-espa-
lhamento.

(4) de Extremidade – Grandeza operacional para fins de 
monitoração individual de extremidades, obtida em um 
monitor de extremidade, calibrado em termos de kerma 
no ar, pelo fator f = 1,14 Sv/Gy. Dose efetiva(22) - E - 
Média aritmética ponderada das doses equivalentes nos 
diversos órgãos. Os fatores de ponderação dos tecidos fo-
ram determinados de tal modo que a dose efetiva repre-
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sente o mesmo detrimento de uma exposição uniforme 
de corpo inteiro. A unidade de dose efetiva é o joule por 
quilograma, denominada sievert (Sv). Os fatores de pon-
deração dos tecidos, wT, são apresentados na publicação 
No 60 da ICRP (1991), com os seguintes valores: para 
osso, superfície óssea e pele, 0,01; para bexiga, mama, 
fígado, esôfago, tireoide e restante,0,05; para medula 
óssea, cólon, pulmão e estômago, 0,12; e para gônadas, 
0,20.

(5) Equivalente – HT - Grandeza expressa por HT = 
DTwR, onde DT é dose absorvida média no órgão ou te-
cido humano e wR é o fator de ponderação da radiação. 
Para os raios-x, wR = 1 e a dose equivalente é numerica-
mente igual à dose absorvida. A nidade SI de dose equi-
valente é denominada sievert, Sv.

(6) Externa – Grandeza operacional para monitoração 
de um campo de raios-x, definida neste Regulamento 
como o valor determinado pelo monitor de área calibra-
do em kerma no ar, multiplicado por f = 1,14 Sv/Gy.

(7) Individual – Hx - Grandeza operacional definida 
pela CNEN para monitoração individual externa a fei-
xes de fótons, obtida multiplicando-se o valor determi-
nado pelo dosímetro individual utilizado na superfície 
do tronco do indivíduo, calibrado em kerma no ar, pelo 
fator f = 1,14 Sv/Gy.

(8) Média em Cortes Múltiplos (MSAD - “multiple 
scan average dose”) – Termo empregado em tomografia 
computadorizada e definido como: onde n é o número 
total de cortes em uma série clínica, I é o incremento de 
distância entre os cortes, e D(z) é a dose na posição z, 
paralela ao eixo de rotação.

(9) Prescrita – (a) Para radiocirurgia: a dose absorvida 
total no PTV como documentada na  prescrição escrita; 
(b) Para teleterapia: a dose absorvida total e dose ab-
sorvida por fração como documentadas na prescrição 
escrita; (c) para braquiterapia: atividade das fontes e o 
tempo de exposição, ou a dose absorvida total no vo-
lume de tratamento, como documentada na prescrição 
escrita.

Dosimetria – Medicina Nuclear Proteção Radiológica
(1) Determinação da dose absorvida através de medidas.

(2) Citogenética – Avaliação de dose absorvida através 
de contagem da frequência de cromossomas discêntricos 
em cultura de linfócitos do indivíduo irradiado.

(3) Clínica – Determinação de dose absorvida em pa-
cientes submetidos a tratamento ou avaliação diagnósti-
ca com radiação ionizante.

Dosímetro - Proteção Radiológica
(1) Dispositivo ou instrumento para a mediação ou ava-
liação da dose absorvida durante uma exposição a ra-
diações ionizantes ou para a determinação de qualquer 
outra grandeza radiológica.

(2) Individual – Dispositivo usado junto a partes do cor-
po de um indivíduo, de acordo com regras específicas, 
com o objetivo de avaliar a dose efetiva ou a dose equiva-
lente acumulada em um dado período. Também chama-
do de monitor individual.

(3) Padrão – Dosímetro de leitura indireta, mantido fora 
do alcance da radiação produzida no serviço, utilizado 

como base para correção da radiação de fundo nos dosí-
metros individuais, incluindo qualquer exposição durante 
o trajeto. Também chamado de dosímetro de referência.

(4) Pessoal - Medidor de Radiação – Dispositivo de 
proteção radiológica projetado para detectar e registrar 
exposições a radiações, de corpo inteiro ou localizadas, 
em procedimentos médicos e odontológicos. Podem ser 
projetados para: fornecer indicações audíveis de taxas de 
radiação; fornecer leituras imediatas de dose; disparar 
alarme a partir de um valor pré-fixado de dose acumu-
lada, ou acumular uma dose por um período de tempo 
estabelecido para um registro de exposição.

Dreno – Enfermagem
(1) Tubo cirúrgico de borracha, tipo látex, utilizado em 
cirurgias que implicam em possível acumulo de liquido; 
escapamento de fluidos.

(2) Termos utilizados em Terapia Intensiva – Tubos co-
locados em feridas operatórias ou cavidades, para drena-
gens de hematomas e outros líquidos orgânicos.

(3) de Sucção – É indicado para drenagem de fluidos 
(sangue, secreções ou soluções) por aspiração durante 
procedimentos cirúrgicos.

(4) Torácico – Utilizado em drenagens em geral, sendo 
indicado a pacientes submetidos a cirurgias. Utilizado na 
eliminação de secreções e fluidos corporais em caso de 
hemotórax, pneumotórax, hidrotórax e em cirurgias car-
diovasculares. Eventualmente permite a irrigação com 
soluções estéreis, enquanto o paciente se mantém sob 
cuidados de terapia intensiva.

Ducha Ginecológica – É recomendada para uso domés-
tico ou hospitalar. Deve ser utilizada na higiene íntima 
ou na aplicação de medicamentos, prevenindo infecções 
ou auxiliando no seu tratamento.

Duodenoscópio – Instrumento (endoscópio) para exa-
me do duodeno.
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EAS – Sigla de Estabelecimento Assistencial de Saúde.

Ebulidor – Odontologia – Aparelho onde se coloca 
água, que é aquecida, indo até a ebulição (daí o nome). 
Aí ficam mergulhados instrumentais por algum tempo. 
Na verdade não serve como meio de esterilização, dizem 
até que serve apenas para “dar banho nos germes”. Atual-
mente não é mais usado.

Ecocardiagrafia
(1) Registro ultrassónico do tamanho, movimentação e 
composição do coração e estruturas adjacentes.

(2) Utilização das ondas ultrassónicas para investigar e 
registar o funcionamento e as caraterísticas das estrutu-
ras cardíacas.

Ecocardiógrafo – Equipamento destinado a realização 
da eco cardiografia ou eco cardiograma com Doppler 
abrange os métodos de diagnóstico da estrutura e do 
funcionamento do coração baseados no uso de ultras-
som, ou seja, as ondas acústicas com frequência de mais 
de 20 mil Hz (ciclos por segundo), geralmente em torno 
de 2 a 4 MegaHertz (MHz). Este exame é frequentemente 
empregado na avaliação dos pacientes com sopro car-
díaco, sintomas de palpitação, síncope, falta de ar, dor 
torácica ou portadores de diversas doenças cardíacas 
como doen ças do músculo cardíaco (infarto do miocár-
dio, miocardiopatias), insuficiência cardíaca, doenças 
das valvas,  anomalias congênitas, entre outras. A eco 
cardiografia apresenta imagens estáticas e em movimen-
to do músculo e das valvas cardíacas, além disso, através 
do mapeamento de fluxos em cores pela técnica Doppler, 
podemos identificar a direção e velocidade do fluxo san-
guíneo no interior das cavidades cardíacas.

Ecodopplercardiograma – É um exame vascular de úl-
tima geração que substitui as angiografias (exames por 
cateterismo). De forma bem simplificada, pode ser defi-
nido com um ultrassom do coração. Um dos métodos de 
diagnóstico mais avançados na área cardiológica, o eco 
Doppler cardiograma foi desenvolvido para avaliar os 
movimentos do coração usando ondas sonoras de alta fre-
quência que geram imagens. O exame permite analisar o 
fluxo de sangue no coração, o funcionamento das válvulas 
cardíacas e consequentemente o diagnóstico de doenças 
congênitas e adquiridas ou sequelas de infarto. O procedi-
mento também é fundamental para o acompanhamento 
de respostas terapêuticas. Como não há nenhum efeito 
nocivo, o exame pode ser feito inclusive por gestantes, 
crianças e recém-nascidos portadores de doenças ou dis-
funções cardíacas que exijam exames periódicos.

Ecoencefalografia
(1) Investigação das estruturas do interior do crânio de-
tectando os ecos das ondas ultrassónicas.

(2) Utilização de ultrassom refletido no diagnóstico de 
processos patológicos intracranianos.

Ecoendoscópio – Equipamento destinado a realização da 
eco endoscopia é um exame que nasceu da fusão entre o 
ultrassom e um aparelho de endoscopia. Assim, além de 
permitir o exame da mucosa do sistema digestivo, pode 
examinar toda a parede do esôfago, estômago, duodeno, 
reto e alguns órgãos e estruturas vizinhas tais como: o 
mediastino, o baço, os rins, a vesícula biliar, o pâncreas, 
o fígado, o colédoco, a próstata e estruturas vasculares.

Ecografia
(1) Também chamada de ultrassonografia. É um exame 
complementar (auxiliar), com o qual podemos visuali-
zar os órgãos internos através de imagens indiretas. Fun-
ciona como um radar. O aparelho emite sons de alta fre-
quência e os recebe de volta. Dependendo da distância e 
dos elementos a serem examinados se obtém diferentes 
tons de coloração cinza. Atualmente existem aparelhos 
coloridos, onde um microchip consegue, através do apa-
relho de ecografia, identificar separadamente algumas 
estruturas, principalmente as que têm fluxo de líquidos 
em seu interior, como nas artérias, veias, dutos excreto-
res da bile e urina, dando uma coloração específica para 
cada um.

(2) Técnica do uso das ondas ultrassónicas para projetar 
e estudar as estruturas internas do organismo. As ondas 
ultrassónicas refletem-se em graus diferentes pelas diver-
sas estruturas do interior do organismo. O registo visual 
destas ondas refletidas denomina-se ecograma.

Ecógrafo – O mesmo que equipamento de ultrassom.

Ecologia - Epidemiologia e Imunologia – Conceitos - 
Ciência que estuda as relações entre os seres vivos e o 
meio ambiente em que vivem.

Ecrans – Também denominados de telas intensificado-
ras, foram desenvolvidos a partir da propriedade dos 
raios-x de fazer fluorecer certos sais metálicos. O que 
transforma a energia dos raios-x em energia luminosa. 
O mais utilizado atualmente é o écran intensificador de 
raios-x que emitem luz verde, elaborado com cristais de 
fósforos de terras raras, lanex , lavável, com base em po-
liester anti-estática.

Edificação de multiuso – Edificação não exclusiva para 
EAS.

Educativa - Funções do hospital – Através da educação 
sanitária e prática da saúde publica visando o paciente, a 
família e a comunidade. Sob o ponto de vista de forma-
ção e aperfeiçoamento de profissionais de saúde, como o 
campo de ensino a fim de formar pessoal médico e para-
médico, pois e onde se colocam em pratica os conheci-
mentos teóricos e inovações relacionadas com a saúde e 
também com o objetivo de melhorar o padrão de atendi-
mento nos locais de saúde.

Efeitos
(1) Colaterais em Radioterapia – Medicina Nuclear 
- Efeitos adversos causados pela irradiação dos tecidos 
sadios.

(2) Determinísticos-Proteção Radiológica – São aque-
les para os quais existe um limiar de dose necessário para 
sua ocorrência e cuja gravidade aumenta com a dose.

(3) Estocásticos - Proteção Radiológica – São aqueles 
para os quais não existe um limiar de dose para sua ocor-
rência e cuja probabilidade de ocorrência é uma função da 
dose. A gravidade destes efeitos é independente da dose.

(4) Indevidos (da radiação) - Proteção Radiológica 
– Efeitos estocásticos e efeitos determinísticos produ-
zidos pela radiação em decorrência de uma prática au-
torizada.

Elasticidade (C) – Ventilador Pulmonar – Descreve a 
natureza elástica dos pulmões e tórax.

E
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Electrocardiofonografia – Técnica para registar os ruí-
dos e sopros cardíacos simultaneamente com o ECG, que 
se utiliza como referência. O ruído recolhe-se com um 
microfone colocado sobre o coração. O registo é o fono-
cardiograma.

Elemento óptico - Oftalmologia – Qualquer material 
transparente que foi opticamente trabalhado.

Elementos de
(1) Aquecimento-Berço Aquecido – Podem ser tubos 
de quartzo ou lâmpadas incandescentes, que são fontes 
de energia de faixa larga, que geram energia radiante na 
faixa distante de infravermelho  (IR de “infra-red”, em 
inglês), com comprimentos de onda maiores que 3mm (3 
x 10-6m), para evitar a ocorrência de lesões nas retinas 
e nas córneas dos Recém-nascidos. A energia radiante 
também é limitada para prevenir danos térmicos ao bebê 
(superaquecimento).

(2) de Contenção - Biossegurança – O objetivo da con-
tenção no ambiente laboratorial é reduzir ou eliminar a 
exposição da equipe de um laboratório, de outras pessoas 
e do meio ambiente em geral aos agentes potencialmente 
perigosos. O elemento de contenção mais importante é 
a adesão rígida às práticas e às técnicas padrão de mi-
crobiologia. O trabalho com agentes infecciosos ou com 
materiais potencialmente contaminados é realizado por 
profissionais conscientizados dos riscos potenciais, trei-
nados e aptos a exercer as técnicas e práticas necessárias 
para o manuseio seguro dos materiais.

Eletrocardiografia – Técnica para registar a atividade 
elétrica do coração. Os elétrodos ligados ao aparelho re-
gistador (eletrocardiógrafo) colocam-se na pele das qua-
tro extremidades e na parede torácica. O traçado obtido 
denomina-se eletrocardiograma (ECG).

Eletrocardiógrafo – É um equipamento projetado para 
coletar a diferença de potencial presente no corpo devi-
do à atividade cardíaca e apresentá-los de forma gráfi-
ca. Detectam os sinais elétricos associados à atividade 
cardíaca e produzem o eletrocardiograma, ECG, um re-
gistro gráfico de tensão elétrica em função do tempo. A 
atividade elétrica do coração humano pode ser detectada 
na superfície do corpo (amplitude em torno de alguns 
milivolts) e registrada no eletrocardiograma. Usado por 
cardiologistas ou técnicos treinados para, através das 12  
derivações, realizar em “checkup” de rotina; interpretação 
específica de doenças cardíacas (por exemplo, infarto do 
miocárdio e doenças de condução elétrica); supervisão 
de implante de marca-passo cardíaco; pré operatório; 
“followup” (acompanhamento) de procedimentos cirúr-
gicos; etc. O grau de complexidade de suas funções varia 
muito, podendo fornecer o traçado acompanhado de um 
“laudo” interpretativo. Existem eletrocardiógrafos de um 
canal e de múltiplos canais, que armazenam, processam e 
transmitem a informação.

Eletrocardiograma (ECG) – Eletrocardiógrafos
(1) Registo da atividade elétrica do coração numa fita de 
papel em movimento. Facilita o diagnóstico das doen-
ças cardíacas, que provocam mudanças caraterísticas no 
ECG

(2) O ECG constitui um dos mais úteis métodos não 
invasivos de diagnóstico médico. O ECG é usado para 
diagnosticar e acompanhar a evolução de arritmias car-

díacas  e diversas outras patologias do coração. Pode ser 
obtido no consultório médico, durante um exame de ro-
tina (12 derivações), com o paciente em repouso, para 
diagnosticar problemas cardiovasculares. O ECG é o re-
gistro da atividade elétrica do coração por meio de ele-
trodos colocados sobre a superfície corporal. Representa 
a somatória de todas as atividades elétricas que ocorrem 
a cada instante do ciclo cardíaco. A sequência de eventos 
elétricos que resultam no ciclo sístole/diástole propaga-
-se através do volume condutor do tórax e pode ser me-
dida na superfície do corpo através de eletrodos.

(3) É o meio que possibilita estudar as propriedades do 
músculo cardíaco por meio de um aparelho conhecido 
como eletrocardiógrafo. Este, por sua vez, é um galva-
nômetro (aparelho responsável por medir a diferença de 
potencial entre dois pontos) que analisa a formação e con-
dução do estímulo cardíaco, através de eletrodos dispostos 
em certas áreas do corpo. Em outras palavras, os eletrodos 
capturam a variação cíclica que o coração apresenta du-
rante sua atividade elétrica, devido à variação na quanti-
dade de íons de sódio presentes interna e externamente às 
células do miocárdio. Este é um exame complementar im-
portante no diagnóstico de diferentes cardiopatias e outras 
condições, como é o caso do distúrbio eletrolítico.

Eletrocautério – Instrumento aquecido por corrente elé-
trica, usado para cauterizar tecidos.

Eletrocauterização – Destruição de um tecido doente ou 
desnecessário com uma agulha ou asa incandescente pela 
ação da eletricidade, formando-se de imediato uma esca-
ra. As verrugas, os pólipos e outras excrescências podem 
ser eliminadas por este método. Pode ser igualmente uti-
lizado em cirurgia para estancar pequenas hemorragias.

Eletrocoagulação - Coagulação dos tecidos corporais 
com uma corrente elétrica de alta frequência concentra-
da num ponto. A eletrocoagulação utilizando um bisturi 
diatérmico permite praticar incisões não hemorrágicas 
durante uma operação.

Eletrodo
(1) Instrumento de Teste – Instrumento usado para a pro-
va de eletrodos usada no paciente para assegurar a conti-
nuidade. É projetado para conferir a impedância de, por 
exemplo, eletrodos de ECG (impedância que é a oposição 
total, medido em ohms que um circuito oferece ao fluxo de 
corrente alternada).

(2) Esponjoso –Eletroterapia – Este tipo de eletrodo é o 
recomendado para ser utilizado com correntes polares, 
principalmente a corrente galvânica. É caracterizado pelo 
fato de haver uma esponja embebida com água (aconse-
lha-se soro fisiológico) contendo dentro da esponja um 
eletrodo  que pode ser de metal ou de borracha. Este ele-
trodo diminui a resistência da pele por aumentar a área 
de contato e por aumentar a umidade.

(3) para pH – Elemento senso do aparelho usado para me-
dição de pH. Constituído basicamente por um eletrodo e 
um circuito potenciômetro. O aparelho é calibrado (ajus-
tado) de acordo com os valores referenciado em cada so-
luções de calibração. Para que se conclua o ajuste é então 
calibrado em dois ou mais pontos. Normalmente utiliza- 
se tampões de pH 7,000 e 4,005. Uma vez calibrado estará 
pronto para uso. A leitura do aparelho é feita em função da 
leitura da tensão (usualmente em milivolts) que o eletrodo 
gera quando submerso na amostra. A intensidade da ten-
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são medida é convertida para uma escala de pH. O apare-
lho faz essa conversão, tendo como uma escala usual de 0 a 
14 pH. Seu uso é comum em qualquer setor da ciência que 
trabalhe com soluções aquosas.

(4) tipo Caneta Exploradora – Eletroterapia – Este ele-
trodo é bastante utilizado quando o objetivo é a estimu-
lação de áreas bem pequenas e específicas. Em caso de 
paralisia facial periférica, utilizamos este tipo de eletrodo 
para estimular cada músculo facial acometido. Como a 
área de contato destes tipos de eletrodos é bem pequena, 
o efeito fisiológico só ocorre em baixo deste, e não ocorre 
em baixo do eletrodo de referência.

(5) Eletrocardiógrafos – Os eletrodos de ECG são feitos 
normalmente de prata clorada, sendo o contato elétrico 
com a pele aumentado com o uso de gel eletrolítico a 
base de cloro. Tipos mais comuns: (a) sucção, usado em 
ECG diagnóstico, para contato no peito; (b) placa, usa-
do em ECG diagnóstico, para contato nas extremidades; 
(c) descartável (adesivo), usado em ECG diagnóstico de 
esforço, em situações de emergência e monitoração de 
longa duração (UTI, Holter), para contato no peito. An-
tes da aplicação do gel condutor e fixação do eletrodo, a 
pele deve ser limpa, retirando-se vestígios de suor e gor-
dura e eventualmente de pelos. Os eletrodos de placas 
são mantidos no lugar com tiras elásticas. 

(6) Eletroterapia – Os eletrodos são componentes utili-
zados para fazer a acoplagem entre os equipamentos elé-
tricos e o tecido do paciente. Sem ele, o acoplamento não 
seria eficiente. Existem vários tipos de eletrodos, e cada 
um deles se adequa a uma condição específica.

(7) de Borracha Siliconada - Eletroterapia – Estes são 
os eletrodos mais utilizados atualmente. Suas vantagens 
são: apresentam uma boa condução; têm uma durabili-
dade indeterminada, se for conservado de forma ade-
quada; um baixo custo e se acoplam com facilidade 
aos tecidos. Embora apresentem alguma desvantagem: 
é preciso de gel e fita adesiva, o que aumenta o custo; 
necessita também de uma mão de obra mais demorada 
para colocação.

(8) de Metal – Eletroterapia – São eletrodos já bem anti-
gos pouco utilizados atualmente. Apresentam várias des-
vantagens: têm um preço elevado, têm uma durabilidade 
reduzida,  principalmente se não forem bem cuidados, 
são pesados e de colocação difícil, a não ser aqueles que 
funcionam por sucção.

(9) Descartáveis – Eletroterapia – São eletrodos muito 
utilizados principalmente para coletar sinais elétricos do 
organismo, como por exemplo, em exames de ECG. São 
de fácil colocação, não precisam de gel ou fita adesiva, 
são de baixo custo. Suas desvantagens é que geralmente 
apresentam uma pequena área de contado, e só devem ser 
usados uma vez. Sua utilização é comum com o TENS.

Eletroencefalografia – Técnica de registo da atividade 
elétrica das diversas partes do encéfalo que se converte 
num traçado chamado eletroencefalograma (EEG). O 
aparelho que regista a atividade denomina-se eletrence-
falógrafo. O traçado EEG reflete o estado do cérebro do 
paciente e o seu nível de consciência de forma caraterísti-
ca. A eletroencefalograma usa-se para detectar e localizar 
doenças estruturais do cérebro como os tumores. Usa-se 
também para o diagnóstico e seguimento da epilepsia.

Eletroencefalógrafo
(1) Equipamento destinado a realização do eletroen-
cefalograma, que é um método utilizado para analisar 
a atividade elétrica do cérebro de forma espontânea. 
Através de eletrodos posicionados na cabeça do pacien-
te é possível fazer esta medição elétrica. Como a ativi-
dade espontânea já está presente desde o nascimento, 
este método pode ser utilizado em todas as pessoas, 
desde recém-nascidos a idosos.

(2) Instrumento de teste – Dispositivo usado para exe-
cutar procedimentos de controle de qualidade em má-
quinas de um eletrencefalógrafo (EEG) e/ou máquinas 
de gravação silenciosa.

Eletrofisiologia – Oftalmologia – A eletrofisiologia 
ocular compõe um grupo de técnicas complementares de 
diagnóstico que, por serem quantitativas e permitirem o 
estudo compartimentado do sistema visual, podem ter 
grande utilidade no diagnóstico ou caracterização de 
muitas entidades clínicas em oftalmologia. Este exame 
estuda os 30° centrais da retina em 61 segmentos, per-
mitindo a análise posterior dos dados obtidos por forma 
a avaliar de forma detalhada e reprodutível a função da 
retina nesta área. Torna-se assim possível detectar e/ou 
monitorizar, mesmo em fases relativamente precoces, al-
terações da retina localizadas a segmentos, como sucede 
nas distrofias e degenerescências maculares, retinose pig-
mentar, etc. Por ser muito informativo, este exame tem 
vindo a ser realizado de forma preferencial no estudo da 
função retiniana.

Eletroforese – Técnica de separação de partículas com car-
ga elétrica, principalmente proteínas numa solução, com a 
passagem de uma corrente elétrica através da mesma.

Eletrogiotógrafo – Analisador das Cordas Vocais.

Eletromiógrafo
(1) Equipamento destinado a realização da eletroneuro-
miografia que é um método de diagnóstico neurofisio-
lógico usado na avaliação diagnóstica e prognostica das 
doenças dos nervos periféricos, plexos, raízes, neurônios 
motores espinhais, além dos músculos e junções neuro-
muscular.

(2) Instrumento destinado à realização da Eletromio-
grafia que é uma técnica de monitoramento da atividade 
elétrica das membranas excitáveis das células muscula-
res, representando os potencias de ação deflagrados por 
meio da leitura da tensão elétrica (voltagem em função 
do tempo). O sinal eletromiográfico (EMG) é o somató-
rio algébrico de todos os sinais detectados sob a área de 
alcance dos eletrodos, podendo ser afetado por proprie-
dades musculares, anatômicas e fisiológicas, assim como 
pelo controle do sistema nervoso periférico e a instru-
mentação utilizada para a aquisição dos sinais.

Eletronistagmógrafo – Equipamento destinado a rea-
lização da eletronistagmografia (ENG) que é um exame 
diagnóstico  usado para gravar os movimentos involuntá-
rios do olho causados por uma condição conhecida como 
nistagmo. Também pode ser usado para diagnosticar  a 
causa de vertigem, tontura ou transtorno do equilíbrio

Eletroretinógrafo – Equipamento destinado a realização 
da eletrorretinograma focal (ERG focal) que é um exame 
não invasivo que contribui para a descrição da organiza-
ção funcional da retina humana central sob circunstân-
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cias normais ou patológicas. O ERG focal corresponde ao 
registro da resposta elétrica gerada pelos fotorreceptores 
maculares, após estímulo de luz branca intermitente em 
altas frequências temporais, conhecida como flicker, que 
pode ser apresentada a 42Hz (84 flashes/segundo) ou a 
31,25 Hz (62,5 flashes/segundo). O estímulo é centrali-
zado em 5º na área macular, circundado por um anel de 
20º de área branca, para evitar a estimulação de áreas re-
tinianas vizinhas e para facilitar a visualização do fundo 
do olho durante o procedimento. O ERG focal tem sido 
utilizado na clínica oftalmológica há mais de 20 anos, 
devido à sua habilidade para detectar disfunções macu-
lares, mesmo quando os achados fundoscópicos e angio-
fluoresceinográficos são normais. É também empregado 
para auxiliar no diagnóstico diferencial entre perda ou 
diminuição de visão central de etiologia macular e perda 
de visão central oriunda de outras doenças como catara-
ta, ambliopia e neuropatia óptica.

Eletrorretinografia – Método para registar as variações 
do potencial elétrico da retina quando se estimula pela 
luz. Coloca-se um elétrodo num olho numa lente de con-
tato e o outro costuma ser aplicado na parte posterior 
da cabeça. Nas doenças da retina, o padrão do traçado 
elétrico altera-se. Esta técnica é útil no diagnóstico das 
doenças retinianas, quando é difícil observar a retina, 
como sucede nos casos de cataratas ou quando a doença 
produz alterações muito pouco visíveis na retina.

Eletroterapia – Aplicação de correntes elétricas através 
dos tecidos orgânicos para estimular o funcio namento 
dos nervos e dos músculos que aqueles enervam. Esta 
técnica utiliza-se para melhorar os músculos de pacien-
tes afetados por diver sas formas de paralisias produzidas 
por lesão do ner vo ou por afeções musculares.

Embalagem
(1) RDC Nº 57 – Ciclo produtivo do sangue humano e 
componentes e procedimentos transfusionais – Invólu-
cro, recipiente ou qualquer forma de acondicionamento, 
removível ou não, destinado a cobrir, empacotar, envasar, 
proteger ou manter, especificamente ou não, amostras 
biológicas, sangue e hemocomponentes.

(2) Embalagem para Esterilização de Produtos para 
Saúde - Boas Práticas para o Processamento de Pro-
dutos para Saúde – Invólucro que permite a entrada e 
saída do ar e do agente esterilizante e impede a entrada 
de micro-organismos.

Emergência – Unidade destinada à assistência de pa-
cientes com risco de vida, cujos agravos necessitam de 
atendimento imediato utilizando-se técnicas complexas 
de assistência.

Emulsão – Radiologia – É a parte principal do filme ra-
diográfico; e nela que se encontra a gelatina contendo os 
cristais de brometo de prata.

Encefalografia
(1) Uma das diversas técnicas para registar a estrutura do 
cérebro ou a atividade das células cerebrais. Estas técni-
cas incluem a ecoencefalografia, a eletrencefalografia e a 
pneumoencefalografia.

(2) Exame radiográfico dos espaços subaracnoideus e 
dos ventrículos cerebrais após injeção de contraste gaso-
so (pneumoencefalografia) ou opaco.

Encoprese - Termos utilizados em Terapia Intensiva 
– Transtorno caracterizado por emissão fecal repetida, 
involuntária ou voluntária, habitualmente de consistên-
cia normal ou quase normal, em locais inapropriados a 
este propósito, conforme o contexto sócio cultural do 
paciente. Pode ser uma persistência anormal da incon-
tinência infantil normal, ou perda de continência após 
a aquisição do controle intestinal, ou ainda de emissão 
fecal deliberada em locais não apropriados a despeito 
de um controle esfincteriano normal. A encoprese pode 
constituir um transtorno isolado, ou fazer parte de um 
outro transtorno, um transtorno emocional, ou trans-
torno de conduta. Assim deve-se investigar 3 situações: 
Encoprese funcional, psicogênica e diferenciar com in-
continência fecal de origem orgânica.

Endemia - Epidemiologia e Imunologia – Conceitos - É 
a ocorrência habitual de uma doença ou de um agente 
infeccioso em determinada área geográfica; pode signifi-
car, também, a prevalência usual de determinada doença 
nessa área.

Endo-Periodontia – Odontologia – A Endodontia é 
uma especialidade da Odontologia que cuida da polpa 
(nervos e vasos) do dente: Periodontia é outra especiali-
dade que cuida dos assuntos ligados à gengiva, osso, liga-
mentos, etc. Quando um caso envolve, ao mesmo tempo, 
o canal (onde fica a polpa) e a zona do periodonto, o caso 
é classificado como endo-periodontal.

Endoprótese (Vascular) – É um tubo de tecido sinté-
tico (enxerto) suportado por uma estrutura metálica 
(stent). Durante o tratamento endovascular, a endopró-
tese é colocada dentro da sua aorta torácica usando-se 
um tubo plástico longo, fino e macio chamado cateter 
de liberação.

Endoscopia – A endoscopia digestiva alta, também 
chamada de gastroenteroscopia, EDA ou EGD, é um 
método diagnóstico que permite examinar o esôfago, o 
estômago e o duodeno. Para fazer isso, o médico utiliza 
um tubo fino e flexível, chamado endoscópio, com len-
tes e luz próprias, para visualizar a mucosa por meio de 
um monitor de vídeo.

Endoscópio
(1) Designação geral dos instrumentos destinados a ob-
servar diretamente cavidades ou órgãos do corpo (en-
doscópio brônquico, endoscópio esofágico, endoscópio 
vesical, etc.)

(2) Instrumento utilizado para realizar endoscopias, ou 
seja, visualizar o interior do organismo. Entre os endos-
cópios está incluído o otoscópio utilizado para examinar 
o interior do ouvido. Ambos os endoscópios têm um tubo 
com uma luz terminal na extremidade e um sistema ótico 
para transmitir uma imagem ao olho do examinador.

(3) Ocular - Oftalmologia – Instrumento construí-
do com base nas fibras ópticas, lâmpadas de halogêneo 
ou de xénon, que transmite por meio de câmera digital 
e monitor, imagens do interior do globo ocular. Possui 
também uma terceira fibra que é um canal susceptível 
para transportar um raio laser. Com este aparelho pode-
-se ver áreas periféricas da retina que são difíceis de ser 
observadas do exterior.

Enema Opaco – O exame enema opaco ou clister opaco, 
como também pode ser chamado, é um exame que utiliza 
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raios-x e contraste, geralmente sulfato de bário, para estu-
dar a forma e a função do intestino grosso e reto, para de-
tectar possíveis problemas intestinais, como diverticulite 
ou pólipos, por exemplo. O exame enema opaco pode ser 
feito tanto em adultos como crianças e pode ser  dividi-
do em enema opaco simples, quando se utiliza apenas um 
contraste, e em enema opaco com duplo contraste, quando 
é usado mais que um tipo de contraste. O objetivo do ene-
ma opaco é estudar radiologicamente a forma e a função 
do intestino grosso, bem como detectar quaisquer condi-
ções anormais. Tanto o (Enema Baritado) com contraste 
simples quanto com duplo contraste incluem um estudo 
de todo o intestino grosso. O exame enema opaco, dura 
cerca de 40 minutos, é realizado sem anestesia e o indiví-
duo pode sentir dores e desconforto durante o exame. Por 
isso, alguns médicos preferem solicitar uma colonoscopia 
porque ela também serve para avaliar o intestino grosso, 
sendo mais segura e confortável para o paciente.

Enfermagem – A enfermagem segundo Wanda Hor ta é: A 
ciência e a arte de assistir o ser humano em suas necessi-
dades básicas e torná-lo independente destas necessidades 
quando for  possível através do auto cuidado. A enferma-
gem como ciência pode ser exercida em vários locais tais 
como: Hospitais, Empresas Particulares (Enf. do Traba-
lho), Escolas, Centros de Saúde (Enf. de Saúde Publica).

Enfermaria
(1) Ambiente destinado a prestar assistência diária a pa-
cientes em regime de internação. Os tipos de assistência 
prestada nas enfermarias incluem: assistência médica, de 
enfermagem, nutricional, psicológica e pedagógica in-
fantil. A enfermaria deve ter acesso direto a um banheiro. 
Deve ter capacidade de abrigar de três a seis leitos.

(2) Unidade destinada à internação de pacientes, com ca-
pacidade de três a seis leitos.

Enfermeiro (a)
(1) Termos utilizados em Terapia Intensiva – Profis-
sional responsável pelos cuidados do paciente, coorde-
nando higiene, curativos, mudança de decúbito (= trocar 
de posição na cama), coleta de dados fisiológicos do pa-
ciente, interação com os diversos aparelhos na unidade, e 
coordenação e administração dos medicamentos ao pa-
ciente. Atentam também para o conforto e bem-estar do 
paciente.

(2) Assistencial – Enfermeiro legalmente habilitado, que 
presta assistência direta ao paciente e acolhimento do fa-
miliar participante.

(3) Coordenador – Enfermeiro legalmente habili tado, 
responsável pela coordenação da equipe de enfermagem.

Engenharia
(1) Clínica – Representada pela sigla EC, a Engenharia 
Clínica é uma sub-área da Engenharia Biomédica, atua 
nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde - EAS desen-
volvendo atividades baseadas nos conhecimentos de en-
genharia e de gerenciamento aplicadas às tecnologias de 
saúde. Engana-se quem pensa que um bom hospital re-
quer simplesmente uma equipe médica eficiente. Pelo con-
trário, a excelência de uma instituição se consegue com o 
esforço conjunto de uma gama de profissionais que atuam 
em áreas bem diferentes, porém complementares à medi-
cina. Entre eles, o engenheiro clínico. Uma aquisição ainda 
recente no universo hospitalar  nacional, mas que vem se 
impondo e mostrando a importância do seu trabalho.

(2) Médica – Desenvolve dispositivos, métodos e equi-
pamentos para finalidades diagnósticas, terapêuticas, de 
ensino e pesquisa nas áreas de saúde e biológica.

Entoptoscópio – Aparelho com que se realiza a entoptosco-
pia, que é o exame do fundo do olho.

Enxerto
(1) Dérmico Acelular – Odontologia – Devido ao des-
conforto causado ao paciente por um procedimento 
cirúrgico adicional e principalmente pela quantidade 
limitada de material para o enxerto, pesquisadores come-
çaram a utilizar a matriz dérmica acelular (Alloderm®) 
para este fim. Trata-se de um material alógeno, retirado 
de doadores de bancos de tecidos, onde são removidos 
os  elementos celulares para obtenção de uma matriz de 
colágeno e elastina. A Alloderm® foi desenvolvida como 
um enxerto de derme para reposição de tecidos perdi-
dos em pacientes queimados. É obtida de pele humana 
de cadáveres, processada através da remoção da epider-
me e das células da derme, congelamento e desidratação. 
Este processo previne a indução de reações inflamatórias 
específicas em resposta ao enxerto local. Como resulta-
do se obteve uma matriz dérmica intacta, composta por 
colágeno tipo IV e VII, elastina e laminina. A matriz dér-
mica acelular serve como arcabouço para formação de 
uma arquitetura tecidual normal, agindo como um mol-
de para a regeneração tecidual. A derme acelular, ao ser 
transplantada, cria um espaço vazio que é ocupado por 
fibroblastos e outras células do hospedeiro. Os fibroblas-
tos e capilares invadem estes espaços através da interface 
leito receptor-enxerto e tendem a proliferar em direção à 
intimidade do tecido. Novas fibras colágenas são produ-
zidas e substituem as fibras existentes do enxerto, que vão 
sendo gradualmente reabsorvidas.

(2) Ósseo – Odontologia – Quando ocorre essa perda 
óssea dos dentes, o tratamento indicado é o enxerto ós-
seo dentário, que é um procedimento que visa ao aumen-
to da altura ou da espessura do osso no local em que será 
feita a cirurgia de enxerto ósseo, permitindo a instalação 
de implantes dentários.

(3) para Hidroxiapatita – Odontologia – Hidroxiapatita 
é indicada para recuperação de perdas ósseas, em geral, 
deformidades ósseas, preenchimento de alvéolos após 
extração, regularização de rebordo alveolar, como prote-
tor polpar direto, e outras aplicações clínicas na medicina 
humana e veterinária (inclusive cirurgia de correção es-
tética e funcional) e na odontologia.

(4) para Ossos e Dispositivos Associados – Tecidos/ma-
teriais implantados para fornecer osteogênese e/ou para 
a substituição estrutural óssea durante a cirurgia plástica 
(reconstrutiva ou estética); Também estão incluídos os 
materiais de preenchimento ósseo e de regeneração ós-
sea, e outros dispositivos associados.

(5) do Stent – Estes são dispositivos tubulares compos-
to da tela especial que é apoiada por um stent rígido do 
metal. Estes são usados principalmente para cirurgias 
vasculares, para reparar o aneurisma aórtico abdominal 
por exemplo.

EPC – Sigla de Equipamento de Proteção Coletiva.

EPI – Sigla de Equipamento de Proteção Individual.

E
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Epidemia - Epidemiologia e Imunologia – Conceitos
(1) É a ocorrência, numa coletividade ou região, de ca-
sos da mesma doença (ou surto epidêmico) em número 
que ultrapassa nitidamente a incidência normalmente 
esperada, e derivados de uma fonte comum ou que se 
propagou. O número de casos que caracteriza a presen-
ça de uma epidemia varia segundo o agente infeccioso, o 
tamanho e o tipo da população exposta, sua experiência 
prévia com a doença ou a ausência de casos anteriores e o 
tempo e o lugar da ocorrência.

(2) Ciência que estuda a distribuição das doenças nas 
comunidades, relacionando-as a múltiplos fatores, con-
cernentes ao agente epidemiológico, ao hospedeiro e ao 
meio ambiente, indicando também as medidas para sua 
profilaxia.

Epidemologia – Ciência que estuda os fatores que de-
terminam e influenciam a distribuição e sequência das 
doenças a fim de conseguir o seu controlo e a sua futu-
ra prevenção. Não só se aplica ao estudo das epidemias 
clássicas, como a peste, a varíola e a cólera, mas também 
se ocupa de todas as formas de doença que têm relação 
com o nosso ambiente e a nossa forma de vida. Inclui, 
portanto as relações entre o tabaco e o cancro, a dieta 
e a doença coronária, assim como também as doenças 
infectocontagiosas.

Equipamento
(1) de Biopsia da Mama – Equipamento utilizado para 
obter amostras de tecido de áreas com alterações vistas 
na mamografia. Na maioria dos casos, é utilizada para re-
alizar biópsias de microcalcificações, que são descobertas 
e vistas apenas através da mamografia. Biópsia é a remo-
ção de uma pequena quantidade de tecido para avalia-
ção anatomopatológica da presença (ou não) de câncer. 
A amostra removida durante a biópsia é analisada por 
um patologista, médico especializado na interpretação 
de exames laboratoriais e avaliação de células, tecidos e 
órgãos para diagnosticar a doença. Se células cancerosas 
estão presentes, o patologista determinará o tipo de cân-
cer de mama a que corresponde.

(2) de Hemodinâmica – Equipamento destinado ao es-
tudo hemodinâmico que é um método de diagnóstico e 
terapêutico que utiliza técnicas invasivas para obtenção 
de dados funcionais e anatómicos das várias cardiopatias. 
É através do cateterismo que se faz o estudo da dinâmica 
circulatória cardíaca, que consiste na inserção de catete-
res radiopacos sob controle fluoroscópico e monitoriza-
ção eletrocardiográfica, seguindo o trajeto das artérias e 
veias periféricas até às cavidades  cardíacas e grandes va-
sos. O cateterismo permite a visualização radiológica das 
cavidades cardíacas e grandes vasos através da injeção de 
produto de contraste pelo cateter, obtenção de curvas de 
pressão para avaliação de gradientes e eventos que fazem 
parte do ciclo cardíaco, e colheita de amostras de sangue 
para saturações e cálculo do débito cardíaco.

(3) de Medição Analítica de Radiação – Equipamento 
projetado para medir, caracterizar e identificar com pre-
cisão os tipos de radiação. Quando utilizado com fontes 
de calibração radioativa certificada por um padrão de 
medida internacionalmente reconhecido, este equipa-
mento pode ser usado para medir com precisão os mes-
mos ou semelhantes radioisótopos. Normalmente são 
instrumentos muito estáveis que usam gás proporcional, 

cintilação, ou componente semicondutor detector de 
radiação e discriminadores de energia controlados por 
computador ou manual, armazenamento, processamento 
e subsistemas de leitura-saída de dados.

(4) de Medição de Radiação – Equipamento, com ou 
sem alarme que é usado para detectar ou medir a presen-
ça de radiação ionizante ou registrar exposição de radia-
ção ionizante do operador, paciente, e outras pessoas nos 
procedimentos médicos ou odontológicos. Este termo 
cobre uma variedade de detecção de radiação ionizan-
te, sistemas de medição e seus acessórios, tais como: (a) 
Sondas para detecção de radiação, (b) Monitores de área 
para indicar a presença de radiação; (c) Analisadores 
para identificar e quantificar a presença de radiação; (d) 
Discriminadores de energia de radiação para caracterizar 
e identificar o tipo de radiação; e (e) Dosímetro pessoal 
para registrar o histórico de exposição de radiação de um 
indivíduo.

(5) de Proteção Individual – (a) Todo o dispositivo de 
uso individual destinado a proteger a integridade do 
trabalhador tais como luvas, máscaras, avental plástico 
e óculos de proteção. (b) Gerenciamento de resíduos 
hospitalares – Dispositivo de uso individual, destinado 
a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador, 
atendidas as peculiaridades de cada atividade profissio-
nal ou funcional.

(6) de Ressonância Magnética – É uma ferramenta médi-
ca moderna e precisa disponível aos médicos para a ima-
gem seccional do interior do corpo. Esta visão magnéti-
ca fornece aos médicos uma quantidade de informações 
detalhadas sobre a localização, tamanho e composição do 
tecido corporal a ser examinado. Este conhecimento pode 
ser decisivo no estabelecimento de um diagnóstico rápido 
e preciso. A RM é um método de investigar o corpo tão 
complicado quanto parece. A RM não usa raio-x. De fato, 
como o nome indica, o procedimento é baseado nas pro-
priedades magnéticas dos átomos que constituem todas as 
substâncias – incluindo o corpo humano. Em um campo 
magnético forte, como o produzido pelo scanner da RM, 
sinais elétricos são emitidos pelo núcleo atômico do teci-
do corporal. Esses sinais são interceptados por uma ante-
na circular ao redor do paciente. A intensidade do sinal 
varia de acordo com o tipo de tecido. Um computador 
designa os sinais aos pontos correspondentes das áreas 
corporais em exame e transforma-as em imagem na tela.

(7) de Tomografia Computadorizada – Equipamento 
destinado a realização da Tomografia Computadorizada 
que é um exame que produz imagens a partir de um equi-
pamento que analisa o corpo inteiro de uma pessoa por 
meio de várias radiografias transversais produzidas den-
tro de um túnel, de modo a separá-lo em diferentes fatias. 

(8) para Angiografia – Equipamento para realização 
da arteriografia (ou angiografia) que é um método de 
diagnós tico radiológico minimamente invasivo que pro-
cura visualizar a parede das artérias focalizadas, para 
estudar as doenças arteriais ou doenças com importante 
participação arterial. Este exame exige que seja injetado 
um contraste rádio-opaco no interior das artérias, para 
permitir a visualização do vaso sanguíneo em causa. Se 
houver uma obstrução (entupimento) completa de uma 
artéria, o contraste não passa além dela e, assim, não per-
mite observar a extensão da lesão, nem avaliar a parede 
da parte da artéria que se segue à obstrução.
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(9) para Angioplastia – Equipamento destinado a rea-
lização da angioplastia que é uma técnica que utiliza um 
balão inflado dentro da artéria obstruída com placas de 
gordura e sangue, além de uma mini tela de aço (stent) 
que, aberta, facilita a passagem do sangue. Este dispositi-
vo alarga as artérias e aumenta o fluxo sanguíneo. A an-
gioplastia é um procedimento em que um pequeno dis-
positivo é inserido dentro de vasos sanguíneos estreitos 
que fornecem sangue ao coração. A angioplastia é usada 
para alargar artérias coronárias que foram estreitadas de 
modo significativo por placas de gordura.

(10) para Carboxiterapia – A carbositerapia é feita com 
o uso de um aparelho acoplado a um cilindro de gás car-
bônico medicinal. Este equipamento regula a vazão do 
gás (que pode atingir, no máximo, 80mL de gás por mi-
nuto) para uma seringa com agulha de calibre mínimo. 
A profundidade da aplicação da agulha varia em cada 
caso. O gás carbônico atua dilatando os vasos sanguíne-
os e estimulando a formação de novos vasos sanguíneos, 
promovendo melhor irrigação de sangue nos tecidos e, 
consequentemente, melhor oxigenação da região tratada. 
O gás carbônico atua também no rompimento de fibro-
ses do tecido subcutâneo. Alguns estudos mostram o fa-
vorecimento de formação de colágeno e elastina e efeito 
lipolítico (quebra das células de gordura) decorrente da 
carboxiterapia.

(11) para Clareamento Dental - Odontologia –Equipa-
mento para clareamento dental destinado à área odonto-
lógica, clínicas e consultórios odontológicos.

(12) para Controle de Temperatura Corporal – É um 
equipamento que tem como sua característica principal 
prover tratamento do controle de temperatura do pa-
ciente, seja no caso de baixar a temperatura corpórea ou 
aumentar a temperatura. O conjunto é composto de um 
colchão reusável e um sensor de temperatura esofágico-
retal reusável. Para realizar este procedimento terapêu-
tico o equipamento utiliza dois processos controlados 
eletronicamente por microprocessadores e sistemas de 
segurança. Abastecido com 7 litros e ½ de água destila-
da o equipamento pode fazer com que a temperatura da 
água aumente ou baixe.

(13) para Fotoforese – A fotoforese extracorpórea (FEC) 
é uma nova forma de fototerapia no combate às doenças 
mediadas por célula T, como Linfoma cutâneo de células 
T, como a doença enxerto-contra-hospedeiro e as doen-
ças autoimunes (artrite reu  matóide, esclerose sistêmica, 
lúpus eritematoso sistêmico, pênfigo vulgar, artrite pso-
riásica, Doenca de Crohn e dermatite atópica grave e re-
sistente a outros tratamentos. Neste método terapêutico 
após o paciente ingerir o psoralênico, as células mononu-
cleares circulantes são submetidas a PUVA por um sis-
tema de exposição extracorpóreo e depois retornam ao 
paciente. A ocorrência de poucos efeitos adversos, torna 
a FEC mais atrativa do que os quimioterápicos e imunos-
supressores. Assim, este tipo de tratamento pode ser uti-
lizado na prevenção de rejeição de transplante de órgãos 
sólidos como coração pulmão e rim. Por ser modalidade 
terapêutica recentemente introduzida, seus efeitos a lon-
go prazo ainda são desconhecidos.

(14) para Laboratório de Eletrônica – Equipamentos 
específicos para trabalho com circuitos e sistemas ele-
trônicos.

(15) para Manometria (a) – Equipamento destinado 
a realização do exame para avaliação de pacientes com 
constipação intestinal ou incontinência fecal (perda in-
voluntária de fezes na roupa). Estes testes são feitas me-
dições das pressões dos músculos do esfíncter anal, a 
sensação no reto e os reflexos neurais que são necessários 
para ter um funcionamento intestinal normal. (b) Esofá-
gica – Equipamento destinado a realização do registro da 
pressão das contrações da musculatura do esôfago e dos 
esfíncteres esofágicos.

(16) para Medição de Radiação – Equipamento, com ou 
sem alarme que é usado para detectar ou medir a pre-
sença de radiação ionizante ou registrar exposição de 
radiação ionizante do operador, paciente, e outras pes-
soas nos procedimentos médicos ou odontológicos. Este 
termo cobre uma variedade de detecção de radiação io-
nizante, sistemas de medição e seus acessórios, tais como: 
(a) sondas para detecção de radiação, (b) monitores de 
área para indicar a presença de radiação; (c) analisadores 
para identificar e quantificar a presença de radiação; (d) 
discriminadores de energia de radiação para caracterizar 
e identificar o tipo de radiação; e (e) dosímetro pessoal 
para registrar o histórico de exposição de radiação de um 
indivíduo.

(17) para Musculação – É qualquer tipo de equipamento 
utilizado para fins de levantamento de peso. Isso inclui 
bancos de supino, estações de musculação, halteres, bar-
ras e anilhas, e outros tipos de maquinários como o Leg 
Press ou equipamentos de panturrilha.

(18) para Termoterapia – Fisioterapia – Equipamento 
utilizado para aplicação terapêutica de qualquer substân-
cia ao corpo que resulta no aumento ou diminuição da 
temperatura dos tecidos corporais estimulando a termo 
regulação corporal. É praticada principalmente por fisio-
terapeutas. Termoterapia é todo processo que usa a mu-
dança de temperatura dos tecidos do corpo para realizar 
algum tratamento, seja estético ou terapêutico. Na estéti-
ca, ele normalmente envolve os tratamentos de calor, que 
é aplicado com o objetivo induzir as enzimas e ativos de 
produtos para que penetrem mais rápido no organismo. 
A radiofrequência é um tipo de termoterapia, mas ela 
também pode ser feita com mantas térmicas.

Equipamentos de
(1) Alta Complexidade – São equipamento que deman-
dam técnicos qualificados e com treinamento bastante 
especializado. Em muitos casos, os técnicos possuem 
nível superior e seu treinamento, em alguns casos é de-
senvolvido no exterior. Enquadra-se nesta categoria: Res-
sonância Nuclear Magnética, Tomógrafos, analisadores 
químicos (alguns tipos), gama câmara, acelerador linear, 
ultrassom (diagnóstico por imagem), etc. 

(2) Aplicação Direta – São definidos como equipamen-
tos utilizados  diretamente no paciente para a obtenção 
de diagnósticos ou aplicação de terapias. Como exemplo: 
ventiladores mecânicos, bisturis elétricos, Tomografia 
computadorizada, equipamentos de ultrassom, etc.

(3) Apoio – São definidos aqui como equipamentos que 
dão suporte ao pessoal de saúde (médico, enfermeiras e 
auxiliares de enfermagem) no tratamento ao paciente. 
Como exemplo: centrais de esterilização, equipamentos 
de laboratório, processadoras de filmes de raios-x, estu-
fas, geladeiras, congeladores, etc.

E
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(4) Baixa Complexidade – São equipamentos cuja com-
plexidade dos circuitos eletrônicos e, ou mecânicos não 
apresentam grande dificuldade para manutenção. Os 
recursos humanos não precisam ser especializados em 
equipamento médicos e o treinamento que demandam 
é bastante simples. Equipamentos deste tipo podem ser: 
banho-maria, berço aquecido, estufa esfigmomanôme-
tro, balança mecânica, bebedouro, ar condicionado, etc.

(5) Infraestrutura – São definidos como equipamentos 
e dispositivos que fornecem, suprem ou retiram energia, 
água, gases, fazem o condicionamento ambiental, a ilu-
minação, etc. Como exemplo: central de gases, sistema 
de ar condicionado, grupo gerador, transformadores de 
energia elétrica, filtros de limpeza de água, sistema de 
tratamento de lixo e esgoto hospitalar, iluminação de 
emergência, etc.

(6) Média Complexidade – São equipamentos que exi-
gem um pessoal com formação básica e treinamento 
mais adequado para execução do reparo. Enquadra-se 
nesta categoria equipamentos do tipo: Incubadora, cen-
trífuga, ventilador (tipos mais simples), monitor cardía-
co, eletrocardiógrafo, eletroencefalógrafo, equipamento 
para hemodiálise, etc.

Equipamentos de Proteção – Equipamentos de Segu-
rança - Biossegurança
(1) Os equipamentos de proteção individuais e coletivos 
são considerados elementos de contenção primária ou 
barreiras primárias. Estes equipamentos podem reduzir 
ou eliminar a exposição da equipe do laboratório, de ou-
tras pessoas e do meio ambiente aos agentes potencial-
mente perigosos.

(2) Coletiva - EPC – São equipamentos de contenção 
que possibilitam a proteção do trabalhador, do meio am-
biente e do produto ou pesquisa desenvolvida. Podem ser 
utilizados por um ou mais trabalhadores.

(3) Individual – EPI – São elementos de contenção de 
uso individual utilizados para proteger o profissional do 
contato com agentes infecciosos, químicos, calor ou frio 
excessivo, fogo, entre outros riscos, no ambiente de tra-
balho. Servem, também, para evitar a contaminação do 
material em experimento ou em produção.

Equipamentos Radiográficos – Raios-x
(1) Fixos – Os equipamentos fixos, pela própria classifica-
ção, são aqueles que não podem ser retirados do local onde 
foram instalados. Necessitam, pois, de uma sala exclusiva 
para sua utilização, com suprimento adequado de energia, 
espaço para movimentação do paciente, técnico e equipe 
de enfermagem, local reservado para o operador contro-
lar o equipamento à distância, armários para a guarda de 
acessórios, mesa onde se realizam os exames, entre outros 
requisitos. Para clínicas e hospitais, é o equipamento mais 
utilizado, quando realmente há uma grande demanda de 
exames diários. O equipamento fixo possui várias formas 
e tamanhos, podendo ser fixo ao chão por um pedestal ou 
ser preso ao teto, com uma coluna retrátil. Existem muitos 
fabricantes em nível mundial e cada um procura diferen-
ciar seu aparelho com alguma peculiaridade.

(2) Móveis – É aquele que se constitui apenas do essen-
cial para a realização de um exame radiográfico. Assim, 
é dispensada a mesa de exames e os controles do equipa-
mento estão fisicamente juntos com a unidade gerado-
ra de radiação. A unidade pode ser então transportada 

facilmente através de um sistema de rodas já embutida 
na estrutura, já que possui tamanho razoável. Para a rea-
lização do exame, utiliza-se geralmente a própria maca 
ou cama onde se encontra o paciente, ou até mesmo a 
cadeira em que ele estiver sentado. A energia necessária 
para operação do equipamento é retirada da rede 127V 
ou 220V da própria sala onde será realizado o exame, 
mediante uma tomada comum na parede. A capacidade 
de realização de exames é praticamente a mesma de um 
equipamento fixo. Embora tenha um custo bem menor 
que o equipamento fixo, o equipamento móvel não deve 
ser utilizado como um substituto deste. Até por que o 
equipamento móvel não tem capacidade para ser utiliza-
do constantemente, realizando um exame após o outro. 
Além disso, a utilização do equipamento móvel pres-
supõe que a área onde ele será utilizado, uma UTI, por 
exemplo, deverá ser protegida com biombos de chumbo 
para que os demais pacientes não sejam irradiados.

(3) Portáteis – A diferença entre o equipamento móvel e 
o portátil está em duas características básicas: peso e ca-
pacidade de radiação, ou flexibilidade para realização de 
exames. No caso dos equipamentos portáteis, seu peso e 
tamanho são concebidos para que possa ser carregado 
por uma única pessoa, através de alças ou armazenado 
em uma valise. Assim, pode facilmente ser transportado 
nas ambulâncias ou mesmo no porta-malas de carros. 
Na realização de exames, o equipamento portátil tem 
capacidade para radiografar, normalmente, apenas as 
extremidades do corpo humano. Em contraposição, o 
equipamento móvel é muito utilizado para exames de 
tórax em unidades de tratamento intensivo, já que os 
pacientes não podem ser removidos até a sala de radio-
grafia. O baixo custo deste equipamento e a transpor-
tabilidade já fez surgir em alguns países do hemisfério 
norte um novo tipo de serviço: o exame radiográfico a 
domicilio.

Equipe de Saúde
(1) Conjunto dos profissionais de saúde responsáveis 
pelo atendimento dos pacientes.

(2) Quando o paciente é internado, ele é tratado por uma 
equipe denominada equipe de saúde. A equipe de saúde 
é a “reunião de cientistas sociais, médicos, enfermeiras, 
assistentes sociais, dentistas e pessoal auxiliar de saú-
de. Que tem como finalidade, oferecer a comunidade de 
indivíduos doentes e sadios assistência integral a saúde, 
através de esforços coordenados e participação especifica”.

(3) Multidisciplinar – Termos utilizados em Terapia 
Intensiva - Reunião de diferentes profissionais (médico, 
enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, fo-
noaudiólogo, etc.) com objetivo comum na recuperação 
de pacientes graves.

(4) Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN) 
– Grupo formal e obrigatoriamente constituído de pelo 
menos um profissional de cada categoria, a saber: Nutri-
cionista, Médico, Farmacêutico e Enfermeiro, podendo 
ainda incluir profissionais de outras categorias, habilitados 
e com treinamento específico para a prática da Terapia 
Nutricional.

Equipe Técnica – Gases Medicinais - RDC 50/03 – 
Conjunto de profissionais responsáveis pela operação de 
manutenção dos sistemas de suprimentos de oxigênio, 
óxido nitroso, ar e vácuo.
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Equipo - Bombas de infusão - Sistemas de Infusão – 
O equipo é o dispositivo que transporta o líquido do re-
servatório para o paciente (NBR  IEC  60601-2). Equi-
po universal: desenvolvido para utilização em qualquer 
bomba peristáltica. Equipo específico: desenvolvido para 
uso específico em um modelo de bomba de infusão. Ga-
rante maior exatidão da vazão infundida.

Equivalente de Dose Proteção Radiológica
(1) H - Proteção Radiológica - Grandeza definida por H 
= D Q, onde D é dose absorvida em um ponto do tecido 
humano e Q é o fator de qualidade da radiação. Q = 1 
para raios-x.

(2) Ambiente (em um ponto de um campo de radia-
ção) - H*(d) - Equivalente de dose que seria produzido 
por um campo alinhado e expandido em uma esfera da 
ICRU a uma profundidade d, no raio oposto ao sentido 
do feixe de radiação incidente.

(3) Pessoal - Hp(d) - Grandeza operacional de monito-
ração individual externa definida como o equivalente de 
dose em um ponto a uma profundidade d do corpo, no 
tecido mole.

Ergometria
(1) É a ciência que mede a quantidade de trabalho rea-
lizado pelo corpo durante um exercício físico. Também 
é a ciência responsável por cuidar da postura durante o 
trabalho.

(2) Exame de análise do funcionamento do sistema car-
diovascular quando submetido a esforço físico progres-
sivo – pode ser feito em bicicleta ou esteira ergométrica. 
Avalia o funcionamento do sistema cardiovascular e suas 
adaptações ao aumento progressivo da carga de exercí-
cio. Seus principais objetivos são avaliar e diagnosticar 
a presença de doença arterial coronária, medir a capaci-
dade funcional cardiorrespiratória, detectar arritmias de-
sencadeadas com o esforço e anormalidades da pressão 
arterial. Também é usado para a avaliação funcional de 
alguma doença cardíaca já conhecida e para orientar a 
prescrição de exercícios físicos.

Erro - Etilômetro - NIE-DIMEL-066
(1) Resultado de uma medição menos o valor verdadeiro 
do mensurando.

(2) Relativo – Erro da medição dividido por um valor 
verdadeiro do objeto da medição.

Escada
(1) com 02 Degraus – Móvel auxiliar para acesso ao leito 
hospitalar ou equipamentos elevados.

(2) de Canto – Fisioterapia – A escada de canto é um 
dos equipamentos indispensáveis de uma clínica de fi-
sioterapia. A regulagem de altura (subida/descida) do 
corrimão permite o profissional adaptar a altura do cor-
rimão de acordo com a altura do paciente, sendo in-
dicado para pacientes com déficits neuromusculares e 
geriátricos.

(3) Dígita – Fisioterapia – É utilizada para reabilitação 
motora com acompanhamento e orientação de um fisio-
terapeuta. Além disso, auxilia no aumento de movimento 
e o fortalecimento de ombros, dedos e punhos. O fisio-
terapeuta elabora exercícios para os dedos do paciente, 
com movimentos de escala vertical.

(4) Progressiva – Fisioterapia – Feita de madeira, com 
corrimão, piso antiderrapante e com 2 – 4 degraus com 
altura de 20 – 25 cm. O objetivo é proporcionar treino de 
marcha na escada, estimulando equilíbrio estático e dinâ-
mico, e ainda, a coordenação e a resistência muscular dos 
membros inferiores.

Escala
(1) Termômetros Clínicos de Mercúrio em Vidro – 
Conjunto ordenado de marcas associado a uma numera-
ção, para determinar os intervalos de temperatura.

(2) de Aço – Conjunto de ferramentas para a maleta 
de mecânica – Elemento para realização de medidas de 
comprimento.

Escalpelo – Instrumento cortante cirúrgico pontiagudo 
e com uma folha convexa, utilizado pelos cirurgiões para 
seccionar tecidos.

Escaras – Termos utilizados em Terapia Intensiva - São 
feridas que surgem em pacientes graves, principalmente 
nas regiões sacral, quadril e tornozelos, decorrentes do 
comprometimento da circulação local. Várias estratégias 
de prevenção são implementadas, como: mudanças de 
decúbito, utilização de cremes e medicamentos, uso de 
colchões especiais, porém infelizmente é complicação que 
pode surgir nos pacientes com internação prolongada.

Escavador de Dentina (colher de dentina) – Odontologia
(1) Auxilia na remoção da dentina cariada. É utilizado 
para escavar material cariado visando avaliar o grau de 
dano causado pela cárie.

(2) nº 17 e 19 - Odontologia – São empregados em mo-
mentos diferentes da terapia endodôntica: (a) remoção 
de tecido cariado; (b) remoção do tecido pulpar nas pul-
potomias; e (c) remoção de restos de cimento endodôn-
tico e de material selador provisório (toalete da câmara 
pulpar).

Escotômetro – Instrumento utilizado para a gravação e 
medida das áreas do campo de visão que está reduzido, 
ou seja, escotoma relativo, ou perda de sensibilidade à 
luz, ou seja, escotoma absoluto ou manchas cegas.

Esculpidor odontológico – Odontologia – Tem fun ção de 
dar forma as restaurações antes do endure cimen to do ma-
terial.

Esferômetro - Oftalmologia
(1) Aparelho usado para medir curvas de lentes dos ócu-
los, a serem substituídas.

(2) Aparelho semelhante a um relógio, que serve para 
medir as curvas das superfícies das lentes de cristal ou 
resina, em dioptrias, relativas ao índice de refração 1,530. 
Possui dois pinos fixos e um central, móvel, no ponto de 
contato com a superfície da lente que através de um pon-
teiro móvel, indica o valor dióptrico da curvatura.

(3) Comparador – Pequeno aparelho medidor de flechas 
com precisão de centésimos demilímetro.

Esfigmógrafo – Impressora gráfica da forma de onda da 
pulsação arterial. Este instrumento inclui geralmente uma 
alavanca, a extremidade curta que repousa sobre a artéria 
radial no pulso, sua  longa final sendo fornecido com um 
estilete que registra (geralmente em um papel em movi-
mento) as excursões do pulso. A forma de onda geralmen-
te consiste de uma curva que tem um aumento repentino, 

E
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seguido por uma queda súbita, após o qual há uma descida 
gradual, marcada por um número de elevações secundá-
rias. Este dispositivo pode refletir tecnologia antiga.

Esfigmomanômetro
(1) O esfigmomanômetro ou aparelho de pressão é um 
dispositivo utilizado por diversos profissionais da área da 
saúde, como enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, far-
macêuticos e nutricionistas. Consiste num sistema para 
compressão da artéria braquial. É composto por uma 
bolsa inflável de borracha de formato laminar, a qual é 
envolvida por uma capa de tecido inelástico (braçadeira, 
cuff com manguito = bladder) e conectada por um tubo 
de borracha a um manômetro e por outro tubo, que con-
tém uma válvula controlada pelo operador, conectado a 
uma pera, que tem a finalidade de insuflar a bolsa pneu-
mática. Usado para medida indireta da pressão arterial. 
Com o auxílio de um estetoscópio para a ausculta dos 
sons de Korotkoff é possível a verificação tanto da pres-
são sistólica quanto da pressão diastólica.

(2) Adulto/Infantil – Instrumento destinado a medição 
da pressão arterial de adultos e crianças.

(3) Aneroide – Dispositivo que consiste em uma câmara 
inflável que se ajusta ao redor do braço, um  bulbo por 
controlar a pressão de ar dentro da câmara inflável e um 
manômetro aneroide.

(4) de Contrapressão – Esfigmomanômetro eletrônico 
automático que mede a mudança em volume de sangue 
que acontece em um único dedo. A maioria destes instru-
mentos usa uma câmara inflável que envolve um dedo; a 
câmara detecta um pequena mudança no volume arterial 
em conjunto com uma bexiga inflável que mostra pressão 
(contrapressão) exatamente igual a pressão arterial.

(5) de Mercúrio – Dispositivo utilizado para a medida 
indireta (não invasiva) da pressão sanguínea arterial. 
Consiste de um manguito inflável que se ajusta ao redor 
do braço, um bulbo para controlar a pressão de ar dentro 
do manguito e um manômetro de mercúrio.

(6) de Pedestal – Medidor de pressão arterial dotado de 
pedestal.

(7) Eletrônico – Dispositivo que utiliza um sensor para 
detectar som, pressão, volume, deslocamento ou outra 
variável dependente da pressão nas artérias e converter 
isto em um sinal elétrico que é exibido como valores de 
pressão sanguínea.

(8) Eletrônico Automático – Dispositivo eletronica-
mente controlado utilizado para a medida indireta (não 
invasiva) da pressão sanguínea. Usa um programa au-
tocontrolado para funcionar apropriadamente, inflação 
automática do manguito e ciclos de medida. Estes instru-
mentos normalmente exibem a frequência cardíaca além 
das pressões arteriais sanguíneas sistólica e diastólica.

(9) Eletrônico Manual – Dispositivo utilizado para a 
medida indireta (não invasiva) da pressão sanguínea ar-
terial. O manguito é inflado manualmente e as leituras 
normalmente são apresentadas em display eletrônico.

(10) Infantil – Aparelho de pressão é um dispositivo uti-
lizado por diversos profissionais da área da saúde, como 
terapeutas ocupacionais, enfermeiros, médicos, fisiotera-
peutas, farmacêuticos e nutricionistas, para uso clinico e 
diagnóstico de pressão arterial com braçadeira tamanho 
infantil.

(11) Mecânico - NORMA NIE-DIMEL-006 – Instru-
mento que utiliza um manômetro aneróide ou de líquido 
manométrico, ou outro dispositivo, para a medição não-
-invasiva da pressão sanguínea arterial por meio de uma 
braçadeira inflável.

(12) Eletrônico - Instrumento de teste –Um instrumen-
to de teste usado para testar o funcionamento correto de 
um esfigmomanômetro eletrônico, por exemplo, para 
detecção de fugas aparelho interno e vazamento cuff ou 
ajustes de pressão e tempo.

Esfincteroscópio – Endoscópio utilizado para inspecio-
nar o esfíncter anal.

Esfincterotomo – São utilizados para canulação endos-
cópica do sistema de canais e na esfincterotomia. É cons-
tituído de um cateter com fio de corte na ponta. Possui 
marcações radiopacas que permitem uma ótima orienta-
ção para o corte.

Esmeril
(1) Oftalmologia – Um abrasivo usado para esmerilhar 
as superfícies das lentes.

(2) de Coluna – Equipamentos para a manutenção de 
materiais mecânicos - Máquinas destinadas ao esmeri-
lhamento de materiais, principalmente a afiação de fer-
ramentas.

(3) em Pó - Oftalmologia – Grão abrasivo em pó, de vá-
rios tamanhos de grãos, utilizado para desbastar e alisar 
as superfícies das lentes, na operação de surfaçagem, que 
precede o polimento.

Esmerilhadeira portátil – Equipamentos para a manu-
tenção de materiais mecânicos - Equipamentos portá-
teis destinados ao corte e desbaste de peças.

Esofagograma – É um procedimento radiológico comum 
para o exame da faringe e do esôfago, utilizando um con-
traste radiopaco. Ocasionalmente, um contraste negativo 
ou radio transparente pode ser usado. É um exame con-
trastado que observa todo o esôfago proximal, medial e 
distal. Estuda também a faringe e a parte proximal do sis-
tema digestivo. O contraste radiopaco utilizado é o bário 
e o objetivo maior do exame é estudar radiograficamente 
a forma e a função da deglutição na faringe e no esôfago.

Esofagoscópio
(1) Aparelho, rígido ou flexível, munido de um sistema 
de iluminação, lentes e de outro meio de observação e de 
biópsia para estudo das patologias do esófago.

(2) Instrumento ótico iluminado, utilizado para observar 
o interior do esófago.

Espaçador Odontológico – É um pequeno elástico que 
o dentista encaixa entre os dentes com a intenção de se-
pará-los.

Espaços de Construção – Gases Medicinais - RDC 
50/03 – Espaços existentes na estrutura ou nos compo-
nentes de uma edificação, acessível apenas em determi-
nados pontos.

Espaldeira
(1) para Postura – Indicado para correção de postura 
dos ombros e tratamento de cifose torácica postural.

(2) Simples – Indicada para correção da postura dos om-
bros e tratamento da cifose torácica postural e juvenil.
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Espátula
(1) É um utensílio de extremidade larga e plana que é 
utilizado para mexer e misturar substâncias pastosas. Em 
laboratório, é usada para transferir substâncias sólidas, 
especialmente em pesagens. Pode ser fabricada em aço 
inoxidável, madeira, porcelana e plástico de diversos ta-
manhos e formas.

(2) com Bolinha Antiaderente - Odontologia –Indica-
do para manipulação de resina utilizada nos tratamentos 
dentários, dentre outros. Diversos modelos para levar a 
resina e modelar a cavidade a ser restaurada.

(3) com Espátula Antiaderente - Odontologia – Indica-
do para manipulação de resina utilizada nos tratamentos 
dentários, dentre outros. Diversos modelos para levar a 
resina e modelar a cavidade a ser restaurada.

(4) de Freer – Usada para se fazer a divulsão do tecido 
gengival inserido e dos ligamentos alvéolo-dentários em 
contiguidade com o colo do dente (Sindesmotomia). 
Usamos também, sindesmótomo, hollemback nº 3.

(5) para Escultura - Odontologia – Indicado para es-
tética e utilizado na manipulação de resina, cerâmica e 
porcelana no tratamento dentário.

(6) para Resina - Odontologia – Indicado para mani-
pulação de resina utilizada nos tratamentos dentários, 
dentre outros.

Especial - Classificação do Hospital segundo trata-
mento – Limita-se a atender pacientes necessitados da 
assistência de determinada especialidade médica. Ex. 
Hospital do Câncer.

Especialidades Médicas
(1) Básicas - Clínica médica, clínica cirúrgica, clínica 
gineco-obstétrica e clínica pediátrica.

(2) Estratégicas – Especialidades médicas que, em uma 
área geográfica determinada,  assumem maior impor-
tância em face da prevalência de patologias específicas 
ou da dificuldade de acesso a estabelecimento de maior 
complexidade.

Especialista em Física
(1) de Radiodiagnóstico - Proteção Radiológica – In-
divíduo com formação plena de nível superior, com con-
hecimento, treinamento e experiência comprovada em 
física das radiações em medicina e em proteção radioló-
gica nas práticas com raios-x diagnósticos. A habilitação 
deve ser comprovada mediante certificação emitida por 
órgãos de reconhecida competência ou colegiados profis-
sionais cujos critérios de avaliação estejam homologados 
pelo Ministério da Saúde.

(2) Médica de Radioterapia – Medicina Nuclear –Físico 
com curso de especialização em física  médica de radio-
terapia, ou detentor de título de especialista concedido 
por instituição, sociedade ou associação que seja referên-
cia nacional na área de radioterapia, ou profissional que 
comprove, experiência mínima de 10 (dez) anos de atua-
ção na área de radioterapia.

Especimetro – Instrumento cirúrgico articulado não 
cortante, utilizado para mensurações em geral tanto em 
cirurgia quanto em prótese.

Espectrofotômetro - Instrumento de análise, ampla-
mente utilizado em laboratórios de pesquisa, capaz de 
medir e comparar a quantidade de luz (radiação eletro-
magnética) absorvida, transmitida ou refletida por uma 
determinada amostra, seja ela solução, sólido transpa-
rente ou sólido opaco.

Espectrômetro - Instrumento óptico utilizado para me-
dir as propriedades da luz em uma determinada faixa do 
espectro eletromagnético.

Espectroscópio - Oftalmologia – Aparelho destinado ao 
estudo dos diferentes espectros luminosos. Consiste de 
um conjunto de cinco prismas, os quais produzem um 
espectro dispersado e brilhante, num raio de 10 graus e 
tem uma fenda ajustável num tubo de focalização.

Espéculo
(1) É um instrumento com o qual o médico é capaz de 
enxergar, e examinar, o interior de uma cavidade do pa-
ciente, cuja forma dificulte essa abordagem direta. Com 
objetivo semelhante ao endoscópio, difere na forma de 
visualização: o espéculo visa facilitar a visão do médico 
diretamente através do orifício, enquanto que o endos-
cópio utiliza uma fonte de luz e um visualizador de ima-
gem. Podem ser para uso vaginal, retal, nasal, auricular 
ou oral. Entretanto, o mais conhecido é o vaginal.

(2) Enfermagem – Instrumento descartável ou estéril, 
que serve para afastar as paredes da vagina para a visua-
lização plena do colo uterino.

(3) Instrumento usado para dilatar a entrada de certas 
cavidades do corpo (ânus, vagina etc.) e permitir o exame 
de seu interior pelo próprio instrumento, por observação 
direta ou por meio de espelhos de que ele dispõe.

Espelho
(1) Bucal – Também chamado de espelho de dentista é 
um instrumento muito utilizado por cirurgiões-dentistas 
ou médicos dentistas. A cabeça do espelho é circular e 
na maioria das vezes plana, e os tamanhos mais comuns 
utilizados são o N°. 4 e o N°. 5. O N°. 2 é às vezes utili-
zado quando um pequeno espelho é necessário, quando 
se trabalha com isolamento absoluto ou crianças muito 
pequenas por exemplo. O espelho bucal tem uma grande 
variedade de usos na odontologia. Dentre estas podemos 
descrever as três mais importantes funções são a de per-
mitir a visão indireta pelo dentista, refletir a luz sobre a su-
perfície dental escolhida e o afastamento de tecidos moles.

(2) Clínico - Odontologia – (a) Indicado para a verifi-
cação da cavidade bucal durante o diagnóstico e o trata-
mento dentário. (b) O espelho é utilizado em exames clí-
nicos, pode ser plano ou côncavo, para aumentar a ima-
gem refletida. Serve para o dentista visualizar em deta-
lhes as condições em que se encontra a boca do paciente.

(3) para Foto Oral - Odontologia - O instrumento des-
tina-se ao diagnóstico fotográfico dentário.

(4) Plano nº 5 com cabo nº 25 – Odontologia - O espelho 
planos nº 5 com cabo nº 25 é empregado para a visuali-
zação indireta dos elementos dentais, câmaras pulpares e 
embocaduras dos canais radiculares.

Espessímetro – Aparelho usado para medir a espessura 
das lentes dos óculos, por serem pareadas e também para 
medir as espessuras das lentes recebidas dos laboratórios.

E
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Espessômetro – É uma peça que tem a função de de-
terminar a quantidade de KV a ser utilizada num exame 
radiológico.

Espiral – Dialisadores – Hemodiálise – Consiste em um 
único tubo longo de membrana enrolada, com um su-
porte em forma de tela, ao redor de um núcleo central. O 
sangue é bombeado através do tubo, enquanto o dialisato 
é circulado ao redor do suporte em forma de tela.

Espiral para Embolização
(1) Não Neurovascular – Dispositivo estéril, não bioab-
sorvível, implantável destinado a induzir uma trombose 
dentro de um vaso sanguíneo não neurovascular para 
tratar um aneurisma e/ou uma malformação arteriove-
nosa (AVM); não se destina a aplicação neurovascular. 
Apresenta-se sob a forma de metal ou fio de polímero 
metal/sintético em espiral para a implantação dentro de 
um aneurisma  ou nas proximidades de um vaso com 
uma malformação; é tipicamente conectado a um fio de 
aplicação de não implantável. Os dispositivos descartá-
veis associados com a implantação (por exemplo, fio de 
aplicação, cateter) podem ser incluídos.

(2) Neurovascular – Dispositivo estéril, não bioabsorví-
vel, implantável destinado a induzir uma trombose neu-
rovascular para tratar um aneurisma cerebral ou malfor-
mação arteriovenosa (AVM) neurovascular; pode tam-
bém ser destinado para o tratamento de malformações 
não neuro vasculares. Apresenta-se sob a forma de um 
metal [por exemplo, liga de platina] ou fio de polímero 
metal/sintético em espiral para implantação no interior 
do aneurisma/vaso. É tipicamente conectado a um fio de 
aplicação não implantável. Os dispositivos descartáveis 
associados com a implantação (por exemplo, fio de apli-
cação, cateter) podem estar incluídos.

Espirometria – O teste de espirometria é um exame de 
diagnóstico que permite medir o fluxo de ar que entra e 
sai dos pulmões. Ela é útil para avaliar indivíduos com 
problemas respiratórios como bronquite, asma, pneumo-
nia, tosse e falta de ar, por exemplo. A espirometria serve 
para saber se a quantidade de ar inspirado é suficiente 
para o indivíduo ou se há alguma obstrução à passagem 
do ar, como a presença de um corpo estranho, diminui-
ção do tamanho dos brônquios por reação alérgica como 
ocorre no caso da asma, ou por secreções no local.

Espirômetro
(1) Instrumento utilizado para medir o volume/taxa de ar 
inalado e exalado de um ou ambos os pulmões, ou seja, 
capacidade vital. O dispositivo pode detectar corrente de 
ar mecanicamente ou eletronicamente e pode usar para 
medir função pulmonar ou avaliar o consumo de energia. 
O dispositivo pode ser usado para monitorar, determina-
ção de picos de fluxo ou diagnóstico. Podem ser incluídos 
neste dispositivo, alarmes de volume altos e baixos.

(2) de Estímulo – Dispositivo que indica volume de ar 
que flui durante o processo respiratório um paciente, en-
quanto promove estímulo ao paciente melhorando sua 
ventilação.

(3) de Fluxo – São equipamentos destinados a medir vo-
lumes e fluxos a partir de um sinal primário de fluxo.

(4) de Fluxo de Pico – Dispositivo utilizado na medi-
ção de taxa de vazão máxima ventilatória de um pa-
ciente (máxima expiração de ar por unidade de tempo) 

para comparação com valores normais ou os valores 
anteriores do paciente. Isto identifica condições de, por 
exemplo, asma, enfisema ou bronquites. Este dispositivo 
é geralmente conhecido como medidor de pico de fluxo 
expiratório (PEF).

(5) de Volume – São equipamentos destinados a medir 
volumes e fluxos a partir de um sinal primário de volume.

(4) Monitor de Longo Período – Dispositivo utilizado 
para medir continuamente o volume relativo ou volume 
minuto de um paciente para a avaliação da função venti-
latória. O dispositivo pode incorporar alarmes de volume 
relativo, altos e baixos.

(5) para Diagnóstico – dispositivo que mede o volume de 
ar do pulmão e taxa de fluxo de ar para o diagnóstico da 
doença pulmonar e de triagem. Essas medições fornecem 
informações sobre a função pulmonar do paciente, que 
podem ser comparados com os valores normais ou valo-
res antigos do paciente.

Espirômetropico de Fluxo – Dispositivo usado para me-
dir a taxa de fluxo ventilatório máximo de um paciente (ar 
expirado máximo por unidade de tempo) para compara-
ção com os valores normais ou valores antigos do pacien-
te. Isso identifica condições, por exemplo, asma, enfisema 
ou bronquite. Este dispositivo é comumente conhecido 
como um medidor de pico de fluxo expiratório (PFE).

Esponja Cirúrgica – É uma esponja especializada ou al-
mofada utilizada na cirurgia. Também conhecida como 
uma esponja de volta, uma esponja cirúrgica é usada para 
absorver líquidos de um local cirúrgico. Pode ser usado 
em combinação com sucção para manter um local cirúr-
gico limpo, por um cirurgião trabalhando para controlar o 
sangramento e em várias outras aplicações. Como outros 
elementos, usados na cirurgia, as esponjas são projetadas 
e fabricadas para serem estéreis e podem ser seguras em 
autoclaves. Elas geralmente são descartáveis.

Esquiascópio - Oftalmologia – Instrumento manual 
destinado e observações de sombras no fundo do olho, 
onde são constatadas as ametropias do olho, de modo 
objetivo; Mesmo que retinoscópio.

Estabelecimento Assistencial de Saúde – Estabeleci-
mento que presta serviços assistenciais de saúde à popu-
lação, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da 
Saúde. São exemplos de Estabelecimentos Assistenciais 
de Saúde: Posto de Saúde, Centro de Saúde, Hospital, 
Clínicas Especializadas, Laboratório de Análises.

Estabelecimento Autônomo Especializado – EAS que 
realiza atividades especializadas relativas a uma ou mais 
unidades funcionais. Funciona físico e funcionalmente 
isolado - extra-hospitalar, dispondo de recursos mate-
riais e humanos compatíveis  à prestação de assistência.

Estabelecimento de Saúde
(1) Nome genérico dado a qualquer local destinado à 
prestação de assistência sanitária à população em regime 
de internação e/ou não internação, qualquer que seja o 
seu nível de complexidade.

(2) Gerenciamento de resíduos hospitalares – Denomi-
nação dada a qualquer edificação destinada à realização 
de atividades de prevenção, promoção, recuperação e 
pesquisa na área da saúde ou que estejam a ela relacio-
nadas.
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Estabilizador de Tornozelo – Órtese tornozelo-pé – In-
dicado para evitar artroses, melhorando a estabilidade 
da articulação do tornozelo na prática esportiva. Trata-
mento de entorses leves. Prevenção precoce das defor-
midades da artríte reumatóide. Auxiliar na marcha dos 
pacientes com dorso flexores dos pés.

Estabilizador Vertebral – Hoje o mercado dispõe de 
muitas peças que ajudam a manter a coluna ereta e pro-
mover maior estabilidade. Para situações mais simples, 
podemos citar os cintos abdominais que são destinados 
à região lombar, cujo papel é fazer uma compressão na 
região intra-abdominal. Geralmente são indicados para 
pessoas que sofreram contraturas ou fraturas,  pacien-
tes com artroses, lordoses e espondilolisteses, pacientes 
em pós-operatório da região, entre outros casos. Pesso-
as que trabalham o dia todo com peso acima do que o 
corpo pode suportar também podem usá-lo e assim au-
xiliar a coluna na sustentação. Aqui a função do estabi-
lizador de coluna é promover firmeza para que o corpo 
se adapte às diferentes mudanças de posturas ou para 
ajudar no suporte de cargas excessivas.

Estação de transferência de resíduos de serviços de 
saúde - Gerenciamento de resíduos hospitalares – 
Unidade com instalações exclusivas, com licença am-
biental expedida pelo órgão competente, para executar 
transferência de resíduos gerados nos serviços de saúde, 
garantindo as características originais de acondiciona-
mento, sem abrir ou transferir conteúdo de uma emba-
lagem para outra.

Estadiômetros - Equipamento para medir a estatura.

Estativa – Equipamento de Raios-x
(1) É a coluna ou o eixo onde está preso o cabeçote. Pode 
ser do tipo pedestal, preso ao chão, ou do tipo aéreo, fi-
xado ao teto. Normalmente possui um trilho para que 
possa se movimentar.

(2) com Bucky Vertical – É um acessório vertical para 
filmes de todos os tamanhos com bandeja e Buck, é con-
siderada como uma verdadeira mesa, podendo execu-
tar uma variação de exames com excelente nitidez. Esta 
estativa tem como finalidade principal realizar exames 
com pacientes em pé.

(3) Porta-Tubo – A estativa é responsável por toda mo-
vimentação do tubo de RX, e para isso, conta com um 
sistema de freios eletromagnéticos, que tem como fina-
lidade travar os movimentos, quando o tubo estiver po-
sicionado adequadamente. A estativa é responsável por 
toda movimentação do tubo de RX, e para isso, conta 
com um sistema de freios eletromagnéticos, que tem 
como finalidade travar os movimentos, quando o tubo 
estiver posicionado adequadamente.

(4) Vertical – Radiologia – Suporte vertical para filmes 
de todos os tamanhos, deixando-os dispostos para as ra-
diografias com paciente em posição ortostática.

(5) Vertical (Buck vertical) – É um acessório vertical 
para filmes de todos os tamanhos com bandeja e Buck, é 
considerada como uma verdadeira mesa, podendo exe-
cutar uma variação de exames com excelente nitidez. 
Esta estativa tem como finalidade principal realizar exa-
mes com pacientes em pé.

Esteira Exercitadora - Fisioterapia
(1) É um aparelho eletromecânico para exercícios físicos 
muito comum em ginásios com o objetivo de propiciar 
a possibilidade de simular uma caminhada e/ou corrida 
sem se deslocar.

(2) Dispositivo para propósitos médicos, tais como, recu-
perar músculos ou restabelecer movimentos de articula-
ções, ou como um tratamento suplementar para obesidade. 

Estereoscopio
(1) Instrumento destinado ao exame de pares de foto-
grafias ou imagens vistas de pontos diferentes resultando 
numa impressão mental de uma visão tridimensional.

(2) Instrumento que permite a observação simultânea, 
através de uma objetiva binocular, de duas imagens de 
um objeto, obtidas com ângulos ligeiramente diferentes, 
produzindo a sensação de relevo, de terceira dimensão.

Esterilização
(1) É o procedimento utilizado para a destruição de 
todas as formas de vida microbiana, isto é, bactérias, 
fungos, vírus e esporos dos artigos médico-cirúrgicos e 
odontológicos. 

(2) É processo de destruição de todas as formas de vida 
microbiana (bactérias nas formas vegetativas e esporula-
das, fungos e vírus) mediante a aplicação de agentes físicos 
e ou químicos, Toda esterilização deve ser precedida de la-
vagem e enxaguadura do artigo para remoção de detritos.

(3) Epidemiologia e Imunologia – Conceitos – É a des-
truição ou eliminação total de todos os micro-organis-
mos na forma vegetativa ou esporulada.

(4) Tratamento de Água - Hemodiálise – A eliminação 
de micro-organismos é também conseguida através de 
ultrafiltro, desinfetantes apropriados ou processo físico 
(raios ultravioleta).

(5) Destruição ou eliminação total de todos os micro-
-organismos na forma vegetativa ou esporulada.

(6) Terminal – Esterilização da embalagem e produto 
juntos.

Esterilizador
(1) Instrumento de Teste – Dispositivo usado para mo-
nitorar a eficiência e desempenho de esterilizadores.

(2) a Calor úmido Fluido – Aparato para esterilizar 
fluidos em recipientes lacrados que usando calor úmido, 
normalmente vapor, como o agente esterilizante para a 
inativação de micro-organismos.

Esterilizador a gás - Esterilização
(1) Dispositivo para esterilização de dispositivos médi-
cos, por exemplo, instrumentos cirúrgicos, utilizando 
um gás ou vapor como agente de esterilização para a ina-
tivação de microrganismos.

(2) Dióxido de Cloro – Dispositivo de esterilização de 
dispositivos médicos, por exemplo, instrumentos cirúr-
gicos, que utilizam gás dióxido de cloro como agente de 
esterilização para a inativação de microrganismos.

(3) Formaldeído – Dispositivo de esterilização de dispo-
sitivos médicos, por exemplo, instrumentos cirúrgicos, 
utilizando gás de formaldeído como agente de esteriliza-
ção para a inativação de microrganismos.

E
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(4) Óxido de Etileno – Dispositivo para esterilização de 
dispositivos médicos, por exemplo, instrumentos cirúr-
gicos, que utilizam gás óxido de etileno como agente es-
terilizante para a inativação de microrganismos.

(5) Peróxido de Hidrogênio – Dispositivo para esterili-
zação de dispositivos médicos, por exemplo, instrumen-
tos cirúrgicos, que utilizam gás de peróxido de hidro-
génio como agente de esterilização para a inativação de 
microrganismos.

(6) Plasma – Dispositivo para esterilização de disposi-
tivos médicos, por exemplo, instrumentos cirúrgicos, 
utilizando plasma como o agente de esterilização para a 
inativação de microrganismos. Um plasma é uma nuvem 
reativa de íons, elétrons e radicais livres gerados pela ex-
citação de um gás ou vapor por uma forte frequência elé-
trica de rádio (RF) ou campo eletromagnético.

Esterilizador a radiação ionizante - Esterilização
(1) Dispositivo para esterilização de dispositivos médi-
cos, por exemplo, instrumentos cirúrgicos, usando ra-
diação ionizante, como o agente de esterilização para a 
inativação de microrganismos.

(2) Gama – Dispositivo para esterilização de dispositivos 
médicos, por exemplo, instrumentos cirúrgicos, utilizan-
do raios gama, como o agente de esterilização para a ina-
tivação de microrganismos,

(3) com Elétrons Acelerados – Dispositivo para esterili-
zação de dispositivos médicos, por exemplo, instrumentos 
cirúrgicos, utilizando elétrons acelerados como o agente 
de esterilização para a inativação de microrganismos.

(4) Raios-x – Aparato para esterilizar dispositivos médi-
cos como, por exemplo, instrumentos cirúrgicos, usando 
raios-x como o agente esterilizante para a inativação de 
micro-organismos.

Esterilizador, calor úmido - Esterilização – Aparato para 
esterilizar dispositivos médicos como, por exemplo, ins-
trumentos cirúrgicos ou fluidos em recipientes lacrados, 
usando calor úmido, normalmente vapor, como o agente 
esterilizante para a inativação de micro-organismos.

Esterilizante - Esterilização
(1) Um líquido ou solução, em que os dispositivos médi-
cos, por exemplo, instrumentos cirúrgicos, são imersas 
por um período de tempo definido para inativar micro- 
organismos e, assim, alcançar a esterilização.

(2) São formulações que têm na sua composição substân-
cias microbicidas e apresentam efeito letal para microrga-
nismos esporulados e não esporulados.

(3) Produtos químicos que têm na sua composição subs-
tâncias microbícidas, apresentando efeito letal para os 
micro-organismos esporulados.

(4) São meios físicos (calor, filtração, radiações, etc.) ca-
pazes de matar os esporos e a forma vegetativa, isto é, 
destruir todas as formas microscópicas de vida. São pro-
dutos químicos que têm na sua composição substâncias 
microbícidas, apresentando efeito letal para os micro-
-organismos esporulados.

(5) Glutaraldeído – Uma solução de glutaraldeído em 
que os dispositivos médicos, por exemplo, instrumentos 
cirúrgicos, são imersas por um período de tempo defini-
do para inativar micro-organismos e, assim, alcançar a 
esterilização.

Estesiômetro
(1) Elemento que tem como objetivo medir a sensibilida-
de da pele. O instrumento é utilizado por várias áreas da 
medicina como, Ortopedia, Neurologia, Traumatologia, 
Oncologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

(2) Instrumento utilizado por várias áreas da medicina 
como, Ortopedia, Neurologia, Traumatologia, Oncolo-
gia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Permite detectar 
o risco de lesões e ulcerações nas mãos e pés, prevenindo 
danos físicos irreversíveis e até amputações de membros 
em casos de neuropatias diabética, hansênica, tóxica e 
alcoólica, além de proporcionar o monitoramento da 
evolução de comprometimentos neurais. Bastante utili-
zado para avaliar a sensibilidade em casos de Hanseníase 
e Neuropatia Diabética.

Estesiômetro ocular – Oftalmologia – Equipamento  
destinado  a realização da estesiometria corneana que é 
um exame que utiliza luz e lentes de aumento para avaliar 
as estruturas do  fundo do olho, ou seja, vasos, retina e 
nervo óptico em área central. Embora seja considerada 
pouco detalhada, esta avaliação é capaz de detectar alte-
rações do nervo óptico, lesões da área central da retina e 
alterações relacionadas a doenças sistêmicas como hiper-
tensão e diabetes. Um feixe de luz é projetado na pupila, 
para visualizar o fundo do olho. Cada olho é examinado 
individualmente. O exame leva de três a cinco minutos. 
A luminosidade pode causar desconforto e prejudicar a 
colaboração, no caso de crianças, idosos ou pessoas pou-
co colaborativas.

Estetoscópio
(1) Instrumento utilizado para detectar e estudar som 
produziu no interior do corpo de um paciente. Este dispo-
sitivo normalmente usa propriedades mecânicas para au-
mentar e transmitir o som ao examinador, porém alguns 
podem utilizar método eletrônico.

(2) Também chamado de fonendoscópio, é um instru-
mento utilizado por diversos profissionais, como médicos 
e enfermeiros, para amplificar sons corporais, entre eles: 
Bulhas cardíacas; Ruídos adventícios e Ruídos Hidroaére-
os. Possui como partes componentes: Olivas auriculares: 
peças em formato anatômico, que se encaixam ao canal 
auditivo do examinador; Tubo(s) de condução: haste(s) 
em forma de Y que permitem a transmissão do som com 
pouca distorção da campânula ou diafragma aos ouvidos 
do examinador; Campânula: Peça de contato com o cor-
po do examinado, com formato de campânula, mais apro-
priado para percepção de sons graves e Diafragma: Peça 
de contato com o corpo do examinado, com formato de 
campânula, mas limitada por uma membrana, mais apro-
priado para percepção de sons agudos.

(3) de Pinard - É um dispositivo utilizado para ouvir o 
batimento cardíaco do feto durante a gravidez. É um tipo 
de estetoscópio, anteriormente chamado fetoscópio, mas 
o termo ainda é associado com Pinard estetoscópio. O 
sino é geralmente feito de madeira ou metal e é oco. Ele 
mede cerca de 20 cm. Funciona de forma semelhante a 
uma corneta acústica, amplificando o som.

(4) Eletrônico – Dispositivo de auscultação eletrônica 
que percebe e amplia sons do corpo extremamente fracos 
que podem ser difíceis de perceber ao usar estetoscópios 
mecânicos comuns. Este dispositivo pode diferenciar en-
tre tons de som e pode acentuar um como, por exemplo, 
fluxo de sangue por uma válvula de coração defeituosa. 
Os resultados podem ser apresentados em uma tela.
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(5) Esofageal – Estetoscópio mecânico que é projetado 
para ser inserido no esôfago de um paciente para escutar 
o coração e sons do pulmão.

(6) Fetal – Dispositivo de auscultação mecânico utiliza-
do para escutar sons de coração do feto.

(7) Infantil – Instrumento destinado à captação dos mí-
nimos ruídos da auscultação.

(8) Mecânico - Dispositivo de auscultação mecânico 
utilizado para escutar sons do coração e pulmões. Inclui 
tipicamente uma cabeça com uma membrana para aus-
cultação conectada por um tubo em forma de “Y” com 
as azeitonas de orelha que são colocadas nos ouvidos do 
usuário. São encontrados tipicamente estetoscópios me-
cânicos em duas variantes: (a) um estetoscópio de uso 
geral para atividades clínica/departamento. (b) um este-
toscópio reforçado usado por cardiologistas.

(9) Ultrassônico – Um dispositivo utilizado com um 
scanner de ultrassom portátil para detecção audível do 
fluxo sanguíneo. Ela contém tipicamente auricular e está 
ligado ao equipamento de ultrassom para a obtenção da 
pressão arterial e avaliar o fluxo de sangue arterial em 
pacientes com circulação comprometida.

Estigmógrafo - Aparelho para registar o pulso contínuo 
dos vasos sanguíneos medindo a amplitude ou intensida-
de e a frequência dos batimentos cardíacos.

Estilete de lâmina retrátil - Conjunto de ferramentas 
para a maleta de eletrônica - Ferramenta para cortes em 
geral de papel, papelão, tecidos, plásticos, materiais sin-
téticos. Com lâminas recambiáveis e em gomos, fáceis de 
substituir.

Estimulador
(1) Dispositivo utilizado para provocar uma atividade 
funcional artificialmente.

(2) Calórico, função Vestibular – Um estimulador que 
aplica estímulos de calor sob a forma de uma corrente 
de ar ou de água para dentro do canal do ouvido. Esti-
muladores da função vestibular consiste de um sistema 
de irrigação que incluem uma bomba, válvulas, aque-
cedores, reguladores para controlar a taxa de fluxo e da 
temperatura do meio. A estimulação do canal semicircu-
lar produz movimentos involuntários dos olhos, que são 
medidos usando um Eletronistagmógrafo. Ele é usado 
para testes de função vestibular para avaliar sistema de 
equilíbrio do paciente.

(3) Cortical – A estimulação do córtex cerebral, ou es-
timulação cortical, é um procedimento que tem sido 
aplicado desde que Tsubokawa publicou trabalho mos-
trando benefício para tratamento de dores neuropáticas 
chamadas de dores centrais (central pain). O método não 
é recente, mas é um aprimoramento de outras técnicas já 
utilizadas para estimulação da superfície do cérebro. A 
estimulação magnética transcraniana é um tipo de esti-
mulação cerebral que pode ser aplicada de maneira não 
invasiva. Para pacientes que apresentam benefícios com 
estimulação cortical, pode ser ponderada uma cirurgia 
com implante de eletródios cerebrais na região motora 
para tratamentos de dores crônicas de origem central, 
como dor em membro fantasma, dor em avulsão de plexo 
braquial, dor pós-AVC, dor neuropática em face (como a 
neuropatia trigeminal, que é diferente da neuralgia trige-
minal), síndrome de dor regional complexa entre outras. 

A cirurgia consiste em realização de mini-craniotomia 
em paciente acordado, com neuronavegação para iden-
tificação do córtex motor no cérebro. O neurocirurgião 
utiliza um neuroestimulador cortical aplicando estímu-
los elétricos no córtex cerebral do paciente acordado, e 
então, é possível encontrar a área motora, com resposta 
na região relacionada (ao se estimular a área de repre-
sentação da mão no córtex cerebral - chamado ômega da 
mão - a mão do paciente contrai de forma involuntária).

(4) de Crescimento de Ósseo, Elétrico – Dispositivo que 
estimula eletricamente a formação óssea, ou seja, a oste-
ogênese. Ele é utilizado como uma alternativa ao enxerto 
ósseo para fraturas sem união (uma condição em que as 
extremidades de um osso fraturado não unir) e como um 
adjunto de fusão vertebral. Um estimulador de crescimen-
to ósseo passa uma corrente elétrica através leve ou gerar 
um campo eletromagnético (e os seus efeitos de tensão in-
duzidas associados) em torno do local de fusão ou fratura. 
Também chamado de estimuladores de osteogênese.

(5) de Crescimento de Ósseo, Ultrassônico - Dispo-
sitivo projetado para acelerar a formação de osso, isto 
é, osteogênese por aplicação de ultrassom pulsado de 
baixa-intensidade. Este dispositivo é tipicamente usado 
apressar a cura de fraturas recentes.

(6) do Nervo Facial – Dispositivo utilizado para testar a 
viabilidade dos ramos do nervo facial durante o diagnós-
tico e avaliação clínica da paralisia facial, como na pa-
ralisia de Sino, ou quando nervos faciais foram danifi-
cados devido a procedimentos cirúrgicos. O dispositivo 
também pode ser equipado para testar contratilidade do 
músculo independente de enervação. Durante a cirurgia 
facial, o dispositivo pode ajudar a localizar nervos de-
baixo de tecido exposto e prevenindo dano acidental a 
ramos do nervo faciais.

(7) Elétrico – Um estimulador que é projetado para apli-
car estímulos elétricos, por exemplo,  corrente  contínua 
ou corrente de impulsos, a um nervo, músculo, uma área 
discreta do sistema  nervoso central, ou outro tecido. É 
constituído por uma fonte de energia implantável ou ex-
terna, que é colocado em contato elétrico com o tecido 
alvo através de fios condutores de chumbo, um controla-
dor ou ampola para evitar excessivas energias de danifi-
car os tecidos, e um invólucro para evitar que o ambiente 
biológico de danificar o estimulador e vice versa.

(8) Elétrico Analgésico – Um estimulador elétrico que 
fornece impulsos elétricos através de eletrodos implan-
tados ou da superfície da pele adequados, para produzir 
uma diminuição da percepção da dor. A maioria dos es-
timuladores eletro analgésicos são usados para tratar a 
dor intratável crônica grave, onde o uso da terapia medi-
camentosa é indesejável ou não eficaz.

(9) Elétrico Cerebral para Tremor – Estimulador que 
aplica estímulos para áreas específicas do cérebro pro-
fundo, por exemplo, o tálamo, para ajudar a controlar 
tremores. Estimuladores cerebrais para o controle de 
tremor consistem de eletrodos implantados no cérebro 
usando técnicas de cirurgia estereotáxica e conectados 
através de ligações a um gerador de pulso que é normal-
mente implantado perto da clavícula. Este estimulador é 
usado para controlar os diferentes tipos de tremores, por 
exemplo, aqueles em pacientes sofrendo tremor essencial 
ou tremores associados com a doença de Parkinson.

E
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(10) Elétrico de Resposta Provocada – Dispositivo que 
aplicava um estímulo elétrico a um paciente por meio de 
eletrodos de pele com a finalidade de medir uma resposta 
provocada.

(11) Elétrico do Cérebro – Estimulador elétrico destina-
do a ser usado para aplicar o estímulo para a totalidade 
ou qualquer parte do cérebro, por exemplo, o cerebelo ou 
o cérebro, por vezes incluindo os centros cerebrais pro-
fundas.

(12) Elétrico do Cérebro, Anticonvulsivante – Estimu-
lador que aplica estímulos a áreas específicas do cérebro 
de um paciente, por exemplo, o cérebro ou cerebelo, para 
prevenir ou aliviar as convulsões. Estimuladores cerebrais 
anticonvulsivantes podem consistir de um sistema de ele-
trodo implantado, ligado a um circuito eletrônico passi-
vo em que os sinais são indutivamente acoplado do lado 
de fora do corpo, geralmente em frequências de rádio, ou 
um estimulador independente totalmente implantável que 
carrega a sua própria fonte de energia e não tem depen-
dência inerente sobre os dispositivos externos, exceto para 
a ativação ou alteração de configurações de estimulação. É 
utilizada no tratamento da epilepsia e/ou desordens con-
vulsivas e de movimento, por exemplo, paralisia cerebral.

(13) Elétrico do Nervo Frênico – Estimulador que provê 
excitação elétrica do nervo frênico de um paciente para 
contrair o diafragma de forma rítmica e motivar a inspi-
ração nos pacientes com  hipoventilação. O estimulador 
consiste em um receptor implantado com eletrodos que 
são colocados ao redor do nervo frênico do paciente e 
um transmissor externo que envia pulsos estimulantes 
pela pele do paciente para o receptor implantado.

(14) Elétrico do Nervo Pneumogástrico - Estimulador 
elétrico de nervo que aplica estímulos periódicos ao ner-
vo pneumogástrico. Aplicações típicas incluem controle 
do ataques apoplécticos,  tratamento de tremores e pa-
cientes em coma. Este estimulador consiste em um ge-
rador de pulso que é implantado tipicamente na parede 
do tórax anterior e fios condutores subcutâneos ligados 
a  eletrodos implantados ao redor do nervo pneumogás-
trico esquerdo.

(15) Elétrico do Nervo Pneumogástrico - Excitação em 
estado de coma – Estimulador elétrico de nervo que apli-
ca estímulos periódicos ao nervo pneumogástrico com a 
finalidade de excitar o paciente em estado vegetativo, ou 
seja, em coma fundo. Este estimulador consiste em um 
gerador de pulso que é implantado tipicamente na parede 
do tórax anterior e fios condutores subcutâneos ligados a 
eletrodos implantados ao redor do nervo pneumogástri-
co esquerdo.

(16) Elétrico Neuromuscular – O estimulador elétrico 
destina-se a provocar a contração muscular controlada. 
O estimulador é projetado para aplicar os estímulos di-
retamente ou proximal dos nervos que controlam a ati-
vidade muscular.

(17) Elétrico Neuromuscular para Ejaculação – Estimu-
lador neuromuscular elétrico com o objetivo de aplicar 
estímulos aos nervos que controlam a ejaculação. Este 
estimulador consiste normalmente em uma sonda de ele-
trodo, tipicamente inserida no reto do paciente masculino 
e conectado à fonte de pulso elétrico. Este dispositivo é 
usado  neurologicamente para obter sêmen  dos  homens 
deficientes para reprodução artificial (ou inseminação 
artificial).

(18) Elétrico Neuromuscular para Escoliose – Estimu-
lador que aplica estímulos à musculatura espinhal pro-
duzindo uma força que estabiliza ou limita a progressão 
da curvatura lateral espinhal, ou seja, escoliose. Alguns 
estimuladores utilizam um receptor implantado com 
eletrodos e um transmissor externo, porém a maioria 
envolve os externos que utilizam eletrodos de superfície 
no lado convexo da curvatura. O estímulo é tipicamente 
aplicado quando o paciente estiver dormindo e o trata-
mento é mantido até que maturidade de esqueleto seja 
alcançada. Estes estimuladores neuromusculares são ti-
picamente usados nas crianças e adolescentes com esco-
liose idiopática.

(19) Elétrico Neuromuscular para Incontinência, Im-
plantado – Dispositivo que tem com o objetivo tratar 
a continência fecal e/ou urinária. Este dispositivo é im-
plantado no abdômen, com eletrodos instalados na pare-
de de bexiga ou o chão pélvico e um transmissor externo 
para enviar transcultaneamente os pulsos de estímulos 
ao receptor implantado.

(20) Elétrico Neuromuscular, para Evacuação da Be-
xiga/Intestino – Estimulador utilizada para esvaziar a 
bexiga e/ou dos intestinos, tipicamente pela aplicação de 
estímulos para a extremidade em forma de cone da me-
dula espinhal (cone medularis). Ele geralmente consiste 
de um receptor implantado com os eletrodos posiciona-
dos em torno das raízes nervosas espinhais sacrais e um 
transmissor externo para enviar os impulsos estimulan-
tes transcutânea para o receptor implantado. Alguns dis-
positivos podem  sintonizar o controlador para ativar a 
ereção nos homens, estimulando um determinado par de 
raízes nervosas. Este estimulador é usado em paraplégi-
cos que têm transecção completa da espinal

(21) Elétrico para Acupuntura – Um estimulador elétri-
co que se destina a ser usado para aplicar estímulos aos 
locais de acupuntura. Ele tipicamente consiste de uma 
baixa intensidade externo, baixa frequência (geralmente 
1 a 100 pulsos por segundo) do gerador de pulsos mul-
timodo e eletrodos. Os  elétrodos podem ser colocados 
tanto na pele, ou por meio de agulhas de acupuntura que 
penetram na pele nos pontos de acupuntura. Alguns in-
cluem sondas para detectar os locais de acupuntura atra-
vés de sinais visuais ou de áudio.

(22) Elétrico para Diagnóstico Cardíaco - Estimulador 
programável que fornece impulsos elétricos precisamen-
te cronometradas ao coração durante ritmos espontâne-
os e ritmo. Pode ser utilizado em modo assíncrono ou 
síncrono, para proporcionar estímulos de força variável, 
e para a estimulação de uma ampla gama de comprimen-
tos de ciclo (tipicamente 150-1500 ms). É utilizada para 
a realização de testes cardíacos fisiológicas, por exemplo, 
determinação da função de vários componentes da con-
dução atrioventricular, fatores necessários para a indu-
ção e terminação de taquicardia, e para avaliar a função 
do nódulo sinusal.

(23) Elétrico para o Cérebro, Terapia Psiquiátrica – 
Estimulador que aplica estímulos a áreas específicas do 
cérebro do paciente, por exemplo, o cérebro e/ou cerebe-
lo, durante os tratamentos psiquiátricos. Ele geralmente 
consiste de um gerador de pulso externo e eletrodos. Os 
pulsos de estimulantes são aplicados via matrizes de ele-
trodos colocados sobre o córtex ou com as  pontas dos 
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eletrodos leva muito finos implantados profundamente 
nos núcleos do cerebelo. Este estimulador é usado para 
tratar distúrbios psiquiátricos, como por exemplo, de-
pressão, ansiedade, mania ou insônia.

(24) Elétrico para Tecido Macio – Estimulador elétri-
co que externamente aplica um estímulo, normalmente 
corrente direta, em tecidos feridos (machucado), com a 
intenção de promover o processo curativo.

(25) Elétrico, Analgésico para Nervo Periférico, Im-
plantável – Estimulador destinado  para aplicar estímu-
los por eletrodos  instalados ao redor de um nervo peri-
férico.  Normalmente consiste de um ou outro sistema de 
condutor/eletrodo implantado ligado a um circuito ele-
trônico  passivo no interior do qual o sinal e/ou a energia 
é induzida de fora do corpo, ou um estimulador total-
mente implantado autocontrolado com fonte de energia 
própria e não tem nenhuma dependência inerente de 
dispositivos externos É usada para tratar a dor intratável 
crônica grave, onde o uso da terapia de drogas é indese-
jável ou não eficaz.

(26) Elétrico, Analgésico para Nervo Periférico, Trans-
cutâneo – Um estimulador de nervos periféricos analgé-
sica consiste de um estimulador externo e um elétrodo 
colocado sobre a pele sem penetrar no corpo, em qual-
quer momento, de modo que o estimulo elétrico é aplica-
do através da pele (por via transcutânea) à área dolorosa. 
Ele normalmente inclui várias opções de modulação es-
timulação pré-determinados, por exemplo, frequência de 
pulso ou duração do pulso. A maioria é portátil, alimen-
tado por bateria e usado em um cinto ou levado no bolso. 
Este dispositivo também é conhecido como estimulador 
de nervo elétrica transcutânea (TENS) e é usado para 
tratar a dor associada com a cirurgia, trauma, problemas 
músculo-esqueléticos, bursite ou problemas dentários. 
Também é utilizado em fisioterapia e durante o parto.

(27) Elétrico, Analgésico, Cerebral – Um estimulador 
que aplica estímulos para as áreas subterrâneas do cére-
bro de um paciente para fins de alívio da dor. Pode con-
sistir, quer de um sistema de chumbo/eletrodo implan-
tado ligado a um circuito eletrônico passivo em que os 
sinais e/ou energia é indutivamente acoplado do lado de 
fora do corpo, geralmente em frequências de rádio (RF) 
ou um estimulador  independente totalmente implantá-
vel que carrega sua fonte de energia própria e não tem 
dependência inerente sobre os dispositivos externos. É 
usada para tratar a dor intratável crônica grave, onde o 
uso da terapia de drogas é indesejável ou não eficaz.

(28) Elétrico, Auditivo, na Cóclea – Dispositivo destinado 
para a restauração parcial da sensação auditiva de pessoas 
profundamente surdas. Este dispositivo é constituído por 
um conjunto de elétrodos que está inserido cirurgicamen-
te numa cóclea, um receptor- estimulador, que é implan-
tado no crânio, perto da orelha, e um processador de voz 
que é usado externamente, que converte o som em sinais 
elétricos para ser transmitida para o receptor-estimulador.

(29) Elétrico, Neuromuscular para Andar (ou Cami-
nhar) – Estimulador elétrico neuromuscular que aplica 
estímulos aos mais baixos nervos de extremidade, por 
exemplo, peroneal ou femoral, provocando contrações 
nos músculos na perna, deste modo, melhorando a for-
ma de andar de um paciente que sofre de paralisia parcial 
das mais baixas extremidades.

(30) Elétrico, Neuromuscular para Diagnóstico –Esti-
mulador que aplica estímulos em uma região periférica 
do corpo enquanto a resposta é monitorada em outra re-
gião periférica. Geralmente de função e propósito mais 
simples que o estimulador neuromuscular utilizado com 
os propósitos  terapêuticos. A maioria dos estimuladores 
neuromusculares de diagnóstico usa eletrodos externos, 
por exemplo, eletrodos bipolares portáteis, eletrodos de 
anel ou às vezes eletrodos de agulha, para obter uma ati-
vação bastante localizada. É usado para a excitação de 
um nervo periférico ou músculo em transmissão movi-
mento-nervo em estudo, por exemplo, o nervo tibial pos-
terior ou em transmissão nervo sensória em estudo, por 
exemplo, o nervo ulnar, executado durante avaliações 
clínicas eletrofisiológicas.

(31) Eletromagnético – Estimulador que aplica ener gia 
eletromagnética aos tecidos a um nível inferior do limiar 
de percepção sensório ao calor do paciente. Este estimu-
lador aplica pulso de energia de rádio frequência de curto 
tempo que eleva a temperatura no tecido designado me-
nos que um grau Centígrado tipicamente.

(32) Magnético – Estimulador que aplica um campo 
magnético para estimular áreas do sistema nervoso cen-
tral e/ou periférico.

(33) para Localizador de Nervo – Dispositivo projetado 
para intermitentemente localizar um nervo monitorando 
a posição relativa a um instrumento cirúrgico, por exem-
plo, um escalpelo. O dispositivo pode ser usado para de-
terminar o relaxamento do músculo ou dosagem de anes-
tésico. O dispositivo inclui um estimulador de nervo e um 
receptor que registra o sinal de atividade dos nervos.

(34) para Terapia Elétrica Comportamental – Estimu-
lador que se destina a ser utilizado para aplicar impulsos 
elétricos inofensivos, mas desagradáveis para o paciente, 
por exemplo, no braço ou na perna, para modificar as 
características comportamentais indesejáveis. Este esti-
mulador é normalmente usado para sessões de terapia de 
aversão conduzidas por um terapeuta e/ou em progra-
mas clínicos em casa.

(35) Transcutâneo – Equipamento para aplicação de 
corrente elétrica via eletrodos em contato direto com o 
paciente.

(36) Anestesia Elétrica – Dispositivo que induz e/ou 
mantém a anestesia de um paciente pela passagem de 
corrente elétrica através do tecido nervoso, por exemplo, 
eletrodos fixados na cabeça do paciente. Ele pode ser uti-
lizado durante procedimentos cirúrgicos menores.

(37) Elétrico, Analgésico, Medula Espinhal – Um es-
timulador que aplica estímulo para toda ou qualquer 
parte da medula espinhal, para efeitos de alívio da dor 
(analgesia). Inclui um sistema de elétrodos implantado 
localizado nos espaços epidural da medula espinal ligado 
a qualquer um circuito eletrônico passiva implantado no 
qual os sinais e/ou energia está indutivamente acoplado 
a partir do exterior do corpo, ou a um estimulador de 
autocontido totalmente implantável que carrega a sua 
própria fonte de energia e não tem dependência inerente 
sobre os dispositivos externos. Analgésicos estimulado-
res da medula espinal são utilizados para tratar a dor in-
tratável aguda e/ou crônica, em que o uso de terapia com 
drogas é indesejável ou não eficaz.

E
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(38) Elétrico, Neuromuscular para Andar (ou cami-
nhar), Implantado – Estimulador elétrico neuromus-
cular andar que é projetado para ser implantado em um 
ou ambos das mais baixas extremidades do paciente. Este 
estimulador consiste normalmente de um receptor im-
plantado com eletrodos inseridos próximo de um nervo 
e um transmissor externo que envia o pulso de estímulo 
transcultaneamente ao receptor. O transmissor externo é 
tipicamente ativado por um interruptor no salto de sapa-
to do paciente.

Estojo para Esterilização - Odontologia
(1) É um produto destinado a esterilizar os instrumentais 
odontológicos em autoclave. Proporcionam facilidade 
para o uso do profissional e segurança para o paciente.

(2) com Manta - É um produto destinado a organizar os 
instrumentos odontológicos em autoclave.

Estojo para Instrumental Cirúrgico – Elemento para 
guarda dos instrumentos cirúrgicos.

Estomatologia - Ramo da Medicina que se ocupa das 
doenças da boca.

Estoque mínimo – Quantidade mínima de peças que 
devem  ser  constantemente mantidas no almoxarifado. 
Quando o número de uma determinada peça estiver 
abaixo da quantidade mínima previamente estabelecida, 
imediatamente deve ser gerada uma solicitação de aqui-
sição para sua reposição.

Estrado – Dispositivo projetado para apoiar outro dispo-
sitivo que será montado tipicamente em cima do estrado 
ou para propor, por exemplo, uma altura adequada para 
funcionamento, segurança contra queda inadvertida ou 
proteção.

Estudo Preliminar – Estabelecimentos assistenciais 
de saúde - Estudo efetuado para assegurar a viabilidade 
técnica a partir dos dados levantados no Programa de 
Necessidades, bem como de eventuais condicionantes do 
contratante.

Estufa de convecção (a) mecânica – Possuem um dis-
positivo que produz movimento do ar quente, favore-
cendo a circulação do ar uniformemente e limitando a 
variação da temperatura nos vários pontos da câmara em 
1o C. Este tipo de estufa reduz o tempo necessário para 
que se atinja a temperatura ideal para a esterilização. (b) 
por gravidade Possuem uma resistência elétrica na parte 
inferior da câmara e um orifício na parte superior onde 
ocorre a drenagem do ar frio que é empurrado pelo ar 
quente à medida que o ar esquenta dentro da câmara. 
Neste processo qualquer obstáculo que esteja no cami-
nho dificulta a circulação do ar, interferindo na unifor-
midade da temperatura na câmara.

Estufa de
(1) Esterilização – É um equipamento de laboratório 
utilizado para esterilização e secagem de instrumentos 
cirúrgicos, odontológicos e laboratoriais. A Estufa de es-
terilização e secagem é utilizada especialmente quando 
se necessita de uma esterilização por calor seco.

(2) Forno de Pasteur – Câmaras ou caixas elétricas equi-
padas com acessórios utilizadas na esterilização de ma-
teriais, através de temperatura elevada e atmosfera seca.

(3) para Laboratório – É responsável pelo procedimento 
que elimina os micro-organismos  presente nos instru-
mentos. Um dos tipos de Estufa para Esterilização e Se-

cagem é a que utiliza a técnica do calor seco, que oxida os  
micro-organismos. Emprega apenas a alta temperatura 
como fator de eliminação de bactérias. A esterilização é 
importante para evitar a contaminação do ambiente, do 
profissional ou do paciente, em casos de clínicas odonto-
lógicas, hospitais e laboratórios de análises clínicas.

Etilômetro - NIE-DIMEL - 066
(1) Instrumento que mede a  concentração de etanol pela 
análise de ar pulmonar profundo, utilizável para fins pro-
batórios.

(2) Não Portátil - Etilômetro projetado somente para 
uso dentro de prédios ou locais que apresentem condi-
ções ambientais similares.

(3) Portátil - Etilômetro que pode ser utilizado dentro ou 
fora de um prédio.

Etiqueta - RDC Nº 57  - Ciclo  produtivo  do sangue hu-
mano e componentes e procedimentos transfusionais 
- Identificação afixada sobre o rótulo da bolsa de sangue 
e componentes, equipamentos e instrumentos.

Eutiscópio – Oftalmoscópio especial para a realização da 
Eutiscopia que é o método de tratamento de certas am-
bliopias que consiste em iluminar intermitentemente o 
fundo do olho sobre o qual se projeta uma área luminosa 
intensa cujo centro se mantém negro, o que produz uma 
pós-imagem que permite localizar a fóvea central no es-
paço e reeducar uma fixação excêntrica. Hoje largamente 
substituído por terapia de oclusão.

Evacuador de Bexiga – Para uso em procedimentos de 
ressecção de próstata e esvaziamento da bexiga.

Evento adverso
(1) Laboratórios de processamento de células progeni-
toras hematopoéticas provenientes de medula óssea e 
sangue periférico e bancos de sangue de cordão umbili-
cal e placentário - Qualquer ocorrência adversa associada 
com a coleta, processamento, testagem laboratorial, arma-
zenamento, controle de qualidade, registros, transporte e 
liberação das unidades de Células Progenitoras Hemato-
poéticas, bem como demais atividades  realizadas  pelo 
serviço, que possa resultar em má qualidade da unidade 
de células progenitoras hematopoéticas, transmissão de 
infecções, óbito ou risco à vida, deficiência ou condições 
de incapacitação, necessidade de  intervenção médica ou 
cirúrgica, hospitalização prolongada ou morbidade, den-
tre outras.

(2) RDC Nº 57 - Ciclo produtivo do sangue humano 
e componentes e procedimentos transfusionais - Res-
posta não intencional ou indesejada em doadores ou 
receptores associada à coleta ou transfusão de sangue e 
hemocomponentes.

(3) Grave – Hemodiálise – Sistema de Hemodiálise - 
RDC Nº. 154 - Qualquer ocorrência clínica desfavorável 
que resulte em morte, risco de morte, hospitalização ou 
prolongamento de uma hospitalização preexistente, in-
capacidade significante, persistente ou permanente, ou 
ocorrência clínica significativa.

(4) Grave – Medicina Nuclear - Qualquer ocorrência clí-
nica desfavorável que resulte em morte, risco de morte, 
hospitalização ou prolongamento de uma hospitalização 
preexistente, incapacidade significante, persistente ou 
permanente, anomalia congênita ou ocorrência clínica 
significativa.
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(5) Grave (EAG) – Ocorrência clínica desfavorável que 
resulte em morte, risco de morte, hospitalização ou pro-
longamento de uma hospitalização preexistente, incapa-
cidade significante, persistente ou permanente.

Exame físico – O diagnostico do paciente traça as dire-
trizes para o tratamento e cuidado de enfermagem. Para 
que o diagnóstico seguro seja estabelecido há a necessi-
dade de um exame completo, que consta de exame físico 
e psicológico. Os instrumentos básicos dos exames físicos 
são os sentidos humanos da visão, tato, audição e olfa-
to. Certos instrumentos podem facilitar e oferecer maior 
precisão quanto a fenômenos acústicos e visuais como 
estetoscópio e oftalmoscópio.

Exame Radiográfico - Odontologia
(1) Extrabucal - Usam filmes da radiologia convencio-
nal para sua execução. Caracterizam-se por serem posi-
cionados no equipamento de Raios-x, fora da boca do 
usuário.

(2) Intrabucal – Usam RI da radiologia odontológica es-
pecíficos para essa finalidade. Eles possuem como prin-
cipais características serem de tamanho reduzido para 
poderem ser acondicionados dentro da boca do usuário. 
Os filmes intrabucais convencionais são sensíveis aos 
Raios-x e, portanto, não necessitam de tela intensifica-
dora (écran ou screen), por isso são denominados de no 
screen.

Exaustor para Câmara Escura
(1) Indicado para circulação do ar dentro da câmara 
escura.

(2) Exaustor totalmente à prova de luz, indicado para re-
moção dos gases provenientes dos químicos da revelação 
dos filmes.

Exercitador - Fisioterapia
(1) de Degraus – Dispositivo que simula uma escada 
como forma de exercício para proporcionar ao usuário 
exercício aeróbico e exercitar os grupos de músculos que 
estão envolvidos no ato de subir degraus.

(2) de Mandíbula – Dispositivo usado para treinamento, 
fortalecimento, ou reabilitação dos músculos da mandí-
bula, com a finalidade de tratar desordens da articulação 
temporomandibular.

(3) de Ombro – Dispositivo projetado para prover resis-
tência variável aos movimentos dos ombros para manter, 
desenvolver, ou restabelecer a força e a resistência dos 
músculos dos ombros.

(4) de Pernas – Dispositivo projetado para prover resis-
tência variável ao movimento dos membros inferiores 
para manter, desenvolver, ou restabelecer a força e a resis-
tência das pernas e de músculos dos tornozelos. Também 
é usado para aumentar a circulação venosa nas pernas 
para prevenir tromboembolismo pulmonar em pacientes 
inativos.

(5) de Pescoço – Dispositivo usado para treinar, fortale-
cer, ou reabilitar os músculos do pescoço. Por exemplo, 
uma bola compressiva com um medidor de pressão.

(6) de Tornozelo – É um dispositivo que atua na mo-
bilidade da articulação talo-crural, auxiliando na exe-
cução dos movimentos de dorsi-flexão e flexão plantar. 
Esse aparelho pode ser usado na forma simples em um 

pé ou na forma dupla em ambos os pés. Na forma dupla 
os prostrechs são unidos por duas hastes de plástico. Ao 
realizar os exercícios com este aparelho o paciente é ca-
paz de regular a velocidade de angulação do movimento 
desejado através de resistências elásticas. A prática clíni-
ca pemite relatr que este dispositivo permite modular a 
força de contração muscular do paciente usando um ou 
outro thera tubing, o que irá indicar com qual resistência 
os exercícios devem ser feitos e a condição do paciente.

(7) para Dedo de Mão – Trabalha para melhorar a força, 
resistência e coordenação de todos os músculos da mão 
e da maioria dos músculos e tendões do antebraço. Pos-
sibilita condicionar individualmente cada dedo, a mão 
inteira, o pulso e o antebraço.

(8) Respiratório (a) Instrumento indicado para pesso-
as sedentárias, obesos, pré/pós- operatórios de cirurgias 
(especialmente bariátricas, abdominais e torácicas), tra-
tamento de atelectasias e portadores de doenças pulmo-
nares como DPOC e asma. (b) Dispositivo que indica o 
volume ou fluxo respiratório, proporcionando incentivo 
para o paciente melhorar sua ventilação.

Exodontia – Odontologia - Extração do dente.

Exoftalmômetro – Oftalmologia – Instrumento utiliza-
do para medir o grau de protusão do globo ocular. Sua fi-
nalidade é auxiliar no diagnóstico e acompanhamento de 
doenças orbitárias, tais como tumores e hipertireoidismo.

Expansor de pele - São bolsas de silicone, conectadas a 
uma válvula que podem ter diversas formas e volumes 
nominais. Também são utilizados para implantes de sili-
cone fazendo o ajuste da pele que receberá futuramente o 
implante de silicone.

Explorador - Odontologia 
(1) Clínico nº 5 – Dispositivo utilizado principalmente 
na sondagem de teto durante a cirurgia de acesso endo-
dôdontico.

(2) Reto nº 47 para Endodontia - Dispositivo indicado 
para a busca e exploração da embocadura dos canais ra-
diculares.

Exposição - Proteção Radiológica
(1) Acidental – Exposição involuntária e imprevisível 
ocor rida em condições de acidente.

(2) do Público – (a) Medicina Nuclear – Exposição do 
público à radiação oriunda de fontes e práticas autoriza-
das ou em situações de intervenção. Não inclui exposição 
ocupacional, exposição médica e exposição natural lo-
cal. (b) Proteção Radiológica – Exposição de membros 
da população a fontes de radiação ionizante, excluindo 
exposição ocupacional, exposição médica e exposição 
natural normal devido à radiação ambiental do local. 
Incluem exposições a fontes e práticas autorizadas, e em 
situações de intervenção.

(3) Médica - Proteção Radiológica – Exposição a que 
são submetidos: (a) pacientes, em decorrência de exames 
ou tratamentos médicos ou odontológicos; (b) indivídu-
os não ocupacionalmente expostos que voluntariamente 
ajudam a confortar ou conter pacientes durante o pro-
cedimento radiológico (acompanhantes, geralmente, fa-
miliares ou amigos próximos); (c) indivíduos voluntários 
em programas de pesquisa médica ou biomédica e que 
não proporciona qualquer benefício direto aos mesmos.

E
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(4) Normal - Proteção Radiológica – Exposição espera-
da em decorrência de uma prática autorizada, em con-
dições normais de operação de uma fonte ou de uma 
instalação, incluindo os casos de pequenos possíveis con-
tratempos que podem ser mantidos sob controle.

(5) Ocupacional - Proteção Radiológica – Exposição de 
um indivíduo em decorrência de seu trabalho em práti-
cas autorizadas.

(6) Potencial - Proteção Radiológica – Exposição cuja 
ocorrência não pode ser prevista com certeza mas que 
pode resultar de um acidente com uma fonte de radiação 
ou em consequência de um evento ou uma série de even-
tos de natureza probabilística. Exsuflador - Equipamen-
to que permite uma terapia não invasiva que, de modo 
seguro e consistente, remove as secreções respiratórias 
em doentes com incapacidade de tossir; é utilizado em 
doentes com esclerose lateral amiotrófica,  atrofia muscu-
lar de causa espinal, distrofia muscular, miastenia gravis, 
lesões medulares, etc. O efeito é obtido através  da aplica-
ção duma pressão positiva nas vias aéreas seguida duma 
passagem rápida a pressão negativa; esta alteração súbita 
da pressão produz um alto fluxo expiratório simulando, 
deste modo, a tosse natural.

Extensor para Ressonância Magnética – É indicado 
co mo extensão ou prolongamento para conduzir sobre 
pres são líquidos e meios de contraste através de conexões 
para exames de ressonância magnética, tomografia com-
putadorizada, diagnósticos, hemodinâmica, oncologia, e 
hemodiálise, com a pressão de 300 PSI (BP) até 1.200 PSI  
(AP). É constituído de tubo em PVC flexível, transparen-
te, possuindo em uma extremidade, conector luer fêmea 
e na outra, conector luer macho, ambas com protetores e 
acessórios permitindo conexões em exames de diagnós-
ticos ou de terapia intensiva (ressonância magnética, to-
mografia computadorizada, hemodinâmica, oncologia, e 
hemodiálise) como extensão ou prolongamento para con-
duzir líquidos e meios de contraste através de conexões 
a  serem injetados por intermédio de vias de acesso em 
pacientes. Este processo ocorre através das conexões tais 
como luer lock macho e luer lock  fêmea a serem afixadas 
em acessórios, bombas injetoras de uma ou de duas cabe-
ças, equipamentos e produtos de hemodiálise e oncolo-
gias adotados pelo serviços de Diagnósticos ou de Terapia 
Intensiva (Ressonância Magnética, Tomografia Compu-
tadorizada, Hemodinâmica, Oncologia, e Hemodiálise).

Extirpa Nervos – Odontologia – São instrumentos com 
ganchos, utilizados para a remoção da polpa (exérese). O 
instrumento entra solto, faz rotação 360º e sai.

Extra ou Especial – Classificação do hospital segundo 
o número de leitos – É o hospital que possui capacidade 
de acima de 500 leitos.

Extrator
(1) de Cálculos – Indicada para a remoção de cálculos 
re nais, evitando-se a cirurgia aberta para o paciente.

(2) de CI - Conjunto de ferramentas para a maleta de 
eletrônica – Ferramenta para extração de Circuitos In-
tegrados.

(3) de Cimento Ortopédico – Instrumentos destinados a 
extrair cimento ortopédico (ósseo) de um local cimenta-
do anteriormente, normalmente durante o procedimen-
to para substituir uma prótese previamente cimentada. 
Também conhecido como “martelo extrator”.

(4) de Pedra/Cálculo – Instrumento cirúrgico para re-
moção de pedras/cálculos do corpo, por  exemplo, cal-
culo renal ou biliar. A forma e projeto do instrumento 
variarão, dependendo do método cirúrgico adotado. Este 
dispositivo tipicamente terá uma porção distal longa e 
flexível podendo ser expandido com um mecanismo, por 
exemplo, uma cesta na extremidade distal. Alguns são no 
formato de colher, mas também podem ser configurados 
diferentemente. Podem ser usados outros dispositivos  
para remoção de pedra/cálculo.

(5) de Plasma – (a) Equipamento desenvolvido para 
pressionar a bolsa de sangue transferindo o  hemocom-
ponente para a bolsa satélite. É utilizado em hemoterapia 
no setor de fracionamento. (b) manual - Prensa de acrí-
lico transparente que permite visualizar o hemo compo-
nente durante a extração do plasma no processo de fra-
cionamento do sangue.

(6) Fetal a Vácuo – Instrumento para produzir tração na 
cabeça de um feto por meio de uma concha macia aco-
plada por meio de vácuo.
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F.A. - Termos utilizados em Terapia Intensiva – Fibrila-
ção Atrial, é uma arritmia (irregularidade no batimento do 
coração), que pode ser aguda ou crônica. Em sendo aguda, 
deve ser revertida na maioria dos casos. No caso das crôni-
cas, geralmente o paciente convive bem com a arritmia, es-
tando, na maioria das vezes, contraindicada sua reversão.

Faca – Instrumento cortante, formado de uma lâmina e 
de um cabo.

Facoemulsificador – Equipamento destinado ao trata-
mento da catarata. Este é essencialmente cirúrgico e con-
siste na remoção do cristalino com catarata. Atualmente, 
as técnicas estão mais modernas e seguras, garantindo 
uma recuperação extremamente rápida, a facoemulsifica-
ção. Com esta técnica, todo o cristalino é aspirado através 
de uma micro incisão (de dois milímetros), aumentando 
a segurança do procedimento. O cristalino é, então, remo-
vido e substituído por uma lente intraocular. A cirurgia 
de catarata com a micro incisão permite uma recuperação 
da visão quase imediata, sem a necessidade de pontos.

Faixa
(1) Abdominal – Elemento que auxilia no tratamento de 
traumatismos musculares e na recuperação pós-cirúrgi-
ca na região do abdômen, contribuindo também para a 
correção postural.

(2) Colete com Barbatanas – Indicado para estabilização 
da coluna dorso-lombar em artrose e lesões medulares, 
traumatismos, fraturas osteoporóticas, escolioses e ou-
tras afecções da região.

(3) de Compressão do Paciente – Equipamento de 
Raios-x - Usada para adequar a espessura do paciente e 
me lhorar a qualidade da imagem, pela redução da radia-
ção espalhada.

(4) de Medição - Esfigmomanômetro mecânico do tipo 
aneroide – Conjunto de valores da pressão para a qual 
admite-se que o erro do esfigmomanômetro mantém-se 
dentro dos limites especificados.

(5) e Tubo Elástico – Fisioterapia – São materiais elás-
ticos para a resistência, diferindo um de outro na forma 
de apresentação (faixas elásticas: thera-band; tubos elás-
ticos: theratubbing). Disponíveis em várias graduações 
e espessuras, impondo ao músculo em contração maior 
resistência quanto mais espesso for o material. São ins-
trumentos que possuem a vantagem de ser possível em-
pregar uma mesma resistência, fácil utilização domiciliar 
e capacidade de treino em altas velocidades. Em contra-
partida, a quantificação da resistência é dificultada, não 
há fonte de estabilização e existe a necessidade de subs-
tituição do material, além do mesmo oferecer maior re-
sistência no final do movimento onde o paciente possui 
menor grau de força.

(6) Elástica – Fisioterapia - Promove o fortalecimento 
muscular e articular, tanto em programas de reabilitação 
quanto em programas de fitness ou condicionamento fí-
sico. As faixas elásticas contam com original sistema de 
resistência progressiva, são confeccionadas em borracha 
e apresentam oito  níveis de elasticidade, cada qual com 
uma cor diferente.

(7) Lombar – É um elemento muscular que sustenta e 
protege a parte inferior das costas. A compressão forne-
cida pela cinta lombar permite prevenir e reduzir o risco 
de lesões.

(8) Nominal – Esfigmomanômetro mecânico do tipo 
aneroide - Conjunto de valores da pressão medida, que 
pode ser fornecida pelo esfigmomanômetro, considerada 
a sua faixa de escala.

(9) Torácica – Elemento que ajuda a corrigir e manter 
a postura, além de auxiliar na recuperação de fraturas, 
contusões e outros traumas comuns à região do tórax.

Familiar Participante – Representante da rede social do 
usuário que garante a integração com a equipe profissio-
nal dos serviços de saúde

Fantoma - Proteção Radiológica – Objeto físico ou ma-
temático utilizado para reproduzir as características de 
absorção e espalhamento do corpo ou parte do corpo hu-
mano em um campo de radiação.

Farmacêutico – Indivíduo legalmente autorizado a ela-
borar e dispensar medicamentos e manter aberto um es-
tabelecimento de farmácia.

Farmácia
(1) Estabelecimento de saúde isolado em que é feita a dis-
pensação de medicamentos básicos/essenciais (Progra-
ma Farmácia Popular) ou medicamentos excepcionais/
alto custo previstos na Política Nacional de Assistência 
Farmacêutica.

(2) Unidade de Saúde ou Unidade Funcional onde se pro-
gramam, recebem, estocam, preparam, controlam e dis-
tribuem medicamentos e afins ou se manipulam fórmulas.

Farmacodinâmica – Estudo da ação dos medicamentos 
sobre os diversos sistemas dos organismos vivos. Distin-
gue-se da quimioterapia, que estuda o efeito dos agentes 
com ação eletiva sobre os microrganismos (bactérias, 
fungos, vírus, etc.).

Farmacologia – Estudo da ação dos medicamentos sob 
todos os seus aspetos,nomeadamente o conhecimento da 
história, origem, propriedades físico-químicas, efeitos 
bioquímicos e fisiológicos, mecanismos de ação, absor-
ção,  distribuição e biotransformação.

Farmocopeia – Publicação oficial relativa aos medica-
mentos legalmente reconhecidos, suas dosagens, prepa-
ração, origens e provas de verificação.

Fase - Ventilador Pulmonar
(1) Expiratória – De forma passiva, o ventilador permi-
te o esvaziamento dos pulmões. Nesta fase, o ventilador 
pode permitir apenas o esvaziamento parcial dos pul-
mões mantendo uma pressão positiva residual no final 
da fase expiratória e aumentando a capacidade residual 
funcional (CRF) do indivíduo, este recurso é denomi-
nado PEEP (positive end-expiratory pressure ou pressão 
positiva expiratória final, PPEF).

(2) Inspiratória – O ventilador deverá insuflar os pul-
mões do paciente, vencendo as propriedades elásticas e 
resistivas do sistema respiratório. Ao final desta fase po-
de-se utilizar um recurso  denominado pausa inspirató-
ria com a qual pode-se prolongar esta fase de acordo com 
o necessário para uma melhor troca gasosa.

Fator de - Proteção Radiológica
(1) Ocupação - T – Fator utilizado para redução dos re-
quisitos de blindagem, determinado pela estimativa da 
fração de ocupação por indivíduos na área em questão, 
durante o período de operação da instalação. Para fins de 
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orientação: T=1 em áreas controladas, adjacências com 
permanência constante, recepção; T=1/4 em vestiário, 
circulação interna; T=1/16 em circulação externa, WC, 
escada, etc.

(2) Uso - U – Fator que indica a percentagem de carga de 
trabalho semanal para uma determinada direção de feixe 
primário de raios-x.

Feixe – Radiologia
(1) Uma emissão unidirecional de radiação eletromagné-
tica ou corpuscular.

(2) Primário (a) Assim chamado por ser o feixe que sai 
da ampola e que irá interagir com o paciente. (b) Feixe 
de radiação que passa através da abertura do colimador e 
que é usado para formação da imagem radiográfica.

Fenotipagem celular - Laboratórios de processamento 
de células progenitoras hematopoéticas provenientes 
de medula óssea e sangue periférico e bancos de san-
gue de cordão umbilical e placentário – Identificação 
molecular, percentual, que indica a homogeneidade ou 
heterogeneidade  das amostras de células a serem dispo-
nibilizadas.

Ferramenta de Manipulação Remota - Equipamento 
de proteção contra radiação – Ferramenta projetada 
para permitir o indivíduo apanhar ou manipular uma 
fonte de radiação, radiofármaco, ou outros materiais ra-
dioativos sem tocá-lo. O dispositivo pode ter a simples 
configuração de uma pinça, ser eletronicamente contro-
lado a distância ou por dispositivos robóticos. Reduz a 
exposição de radiação por aumentar a distância entre as 
mãos e corpo do operador da fonte radioativa.

Ferro
(1) de solda - Conjunto de ferramentas para a maleta 
de eletrônica – É destinado à execução de soldas de esta-
nho, usuais em instalações elétricas.

(2) Elétrico - Lavanderia Hospitalar – Equipamento 
tradicional de uso doméstico eventualmente utilizado 
em lavanderias hospitalares para passar as roupas.

Fes – Fisioterapia – Estimulação elétrica funcional, ins-
trumento que transmite uma correte de baixa frequência 
que provoca contrações musculares.

Fetoscopia – Técnica efetuada por intermédio de um fe-
toscópio (fibroscópio) por via transvaginal ou abdomi-
nal, cerca de 16 semanas de gravidez, para visualizar o 
feto e detectar anomalias macroscópicas externas. Atual-
mente é substituída pela ecografia.

Fibrilação – Eletrocardiógrafos – Descoordenação en-
tre as fibras por estímulos espontâneos - No caso atrial, 
não ocorre contração atrial; só ocorre complexo QRS e o 
rendimento cai. No caso ventricular, determina a imedia-
ta cessação mecânica levando à morte em minutos.

Fibrilador – Dispositivo provocava fibrilação pela apli-
cação de um choque elétrico pequeno. Uma onda de seno 
de frequência média é aplicada por eletrodos colocados 
na superfície do coração para pôr isto em fibrilação de 
ventricular. Pode ser usado durante cirurgia de coração 
aberta para levar a cabo uma operação em um coração 
em um estado de normal de temperatura (37 graus Cen-
tígrado), ou para a correção de batidas de coração irre-
gulares.

Ficha de
(1) Informação de Segurança de Produtos químicos – 
FISPq – Gerenciamento de resíduos hospitalares - Fi-
cha que contém informações sobre características desses 
produtos (substâncias ou preparados) quanto à proteção, 
à segurança, à saúde e ao meio ambiente.

(2) Tratamento – Medicina Nuclear - Documento inte-
grante do prontuário do paciente e que contém a  prescri-
ção escrita e demais registros necessários para a execução 
e controle do tratamento.

Filme de
(1) Radiografia - Imagem de diagnóstico médico – Fil-
me de radiografia especificamente projetado para uso 
médico em aplicações de imagem diagnóstica. É uma 
folha que tem sido preparada quando uma emulsão de 
luz e grânulos sensíveis de radiografia acendem (filme de 
emulsão única) ou ambos (filme de emulsão dupla) lados 
de uma base de filme transparente feitos de acetato ce-
luloso, resina de poliéster ou outro material apropriado. 
Tipicamente filme deste tipo ou será tela ou filme sem 
tela. Filme de tela é principalmente sensível aos compri-
mentos de onda de luz emitidos de tela intensificada da 
imagem. Filme sem tela é projetado para exposição dire-
ta para radiografias e é relativamente insensível à luz visí-
vel emitida de telas. O filme radiográfico é o responsável 
pela formação e armazenamento da imagem radiográfi-
ca. Ele é o receptor dos fótons de raios-x que conseguem 
emergir da tela intensificadora. Estes fótons sensibilizam 
o filme, formando a imagem. Esta imagem ficará impres-
sa no filme radiográfico e após passar por um processo 
de revelação, será utilizada para o diagnóstico e poste-
rior armazenamento. O filme radiográfico utilizado em 
radiologia convencional é constituído por duas camadas 
de emulsão. Cada camada de emulsão contém cristais de 
brometo de prata suspensos em uma gelatina. Estas ca-
madas são ligadas, por uma espessura fina de material 
adesivo, a ambos os lados de um suporte transparente de 
poliéster tingido de azul, a base, garantindo uma ligação 
firme entre suporte e emulsão. A emulsão é coberta por 
uma camada protetora de gelatina chamada de camada 
de recobrimento. Essa camada de recobrimento protege 
a emulsão de arranhões e contaminação durante o manu-
seio, processamento e armazenamento.

(2) Verificação – Medicina Nuclear – Imagem radiográ-
fica obtida em equipamento de teleterapia com a finalida-
de de verificar o posicionamento do campo de radiação 
planejado em relação à anatomia do paciente. Também 
chamado filme portal.

Filtração
(1) Método físico de esterilização – A filtração tem 
por finalidade eliminar, mecanicamente, os micro-or-
ganismos e/ou partículas através da passagem por filtro 
microbiológico. A eficácia da esterilização por filtração 
depende do uso de elementos filtrantes com poros de di-
mensões adequadas e das condições de assepsia obser-
vadas durante o procedimento. Esta técnica não é consi-
derada infalível, sendo recomendada apenas quando não 
é possível aplicar métodos mais eficazes. Este processo 
é empregado em esterilização de fluídos farmacêuticos, 
como medicamentos endovenosos, drogas, vacinas e es-
terilização de ar em áreas onde esteja envolvida produção 
asséptica de produtos farmacêuticos, em salas cirúrgicas, 
salas para pacientes imunodeprimidos, etc. A filtração de 
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ar  incorpora o princípio de fluxo laminar, definido como 
um fluxo unidirecional de ar dentro de uma área confina-
da com velocidade uniforme e turbulência mínima.

(2) Proteção Radiológica - Material no feixe primário 
que absorve preferencialmente a radiação menos pene-
trante.

(3) Tratamento de Água - Hemodiálise – Remove as 
partículas em suspensão na água, retendo-as em filtros. 
Estes devem ser periodicamente limpos por uma retro-
-lavagem ou então, substituídos quando começarem a 
ficar obstruídos pelas partículas. Normalmente são de 
areia ou de uma rede de material sintético.

(4) Total - Proteção Radiológica - Filtração permanente 
dada pela soma da filtração inerente e a filtração adicio-
nal, incluindo o espelho do sistema colimador.

Filtro
(1) Um dispositivo que remove elementos indesejáveis 
da substância que atravessa o filtro. Isto pode ser: um (a) 
dispositivo que puxa sólidos suspensos fora de um líqui-
do ou um gás; (b) elemento de um sistema óptico que 
absorve parte da luz (a maioria dos filtros passam certos 
comprimentos de onda) e (c) circuito eletrônico que pre-
ferencialmente passa sinais de certas frequências.

(2) Absoluto - Tratamento de ar em Instalações de ar-
-condicionado hospitalar – Filtro com eficiência igual ou 
superior a 85% para partículas de 0,3 µm pelo teste DOP. 

(3) Aférese - Um filtro projetado para separar e conter 
um componente do sangue.

(4) Bacteriológico - É utilizado nas redes de ar comprimi-
do hospitalar medicinal, redes de vácuo  hospitalar medi-
cinal, em toda a rede de ar comprimido e vácuo que venha 
necessitar de retenção de todo tipo de bactérias. Na área 
hospitalar, atendendo a norma RDC 307 destacamos as se-
guintes aplicações: (a)Vácuo Clínico – na desinfecção do 
ar exaurido e lançado na atmosfera pelas bombas, retenção 
0,1 µ; (b) Ar Medicinal – esterilizando o ar excedendo a 
exigências das principais normas internacionais.

(5) de Sangue Arterial - É indicado para utilização na 
linha arterial do circuito de circulação sanguínea extra-
corpórea, para proporcionar a retenção de partículas e 
microembolias gasosas.

(6) de Veia Cava - É indicado em paciente com trombose 
venosa profunda em membros inferiores que apresentam 
contraindicação para o tratamento com anticoagulante 
(como por exemplo paciente com sangramento ativo, ci-
rurgia recente, acidente vascular hemorrágico recente), 
quando apresenta embolia pulmonar de repetição apesar 
do  tratamento anticoagulante correto e/ou paciente com 
capacidade pulmonar limitada. O filtro é um dispositivo 
metálico que é implantado na veia cava inferior, podendo 
ser colocado tanto por via femoral (região inguinal) ou 
jugular (região cervical) através de pequena incisão de 
cerca de 3-5mm, com o proposito de impedir do coagulo 
chegar no pulmão se ocorrer uma embolia, mas manten-
do livre a circulação venosa. O  procedimento é realizado 
numa sala de hemodinâmica para a identificação correta 
do local do implante do filtro.

(7) HEPA - Filtro de alta eficiência, feito de tecido e fibra 
de vidro com 60µ de espessura. As fibras do filtro são fei-
tas de uma trama tridimensional a qual remove as partí-

culas de ar que passam por ele por inércia, intercessão e 
difusão. O filtro HEPA tem capacidade para filtrar partí-
culas com eficiência igual ou maior que 99,99%.

(8) Intravascular e Dispositivos Associados - Disposi-
tivos destinados a serem implantados ou colocados tem-
porariamente num vaso sanguíneo para capturar êmbo-
los; e dispositivos associados.

(9) Óptico - Fotopolimerizador - Odontologia - Está 
localizado entre a lâmpada halógena e o cabo de fibras 
ópticas ou a haste transmissora de luz. Sua função prin-
cipal é eliminar energia luminosa com comprimento de 
onda abaixo de 400rim e acima de 520nm, desnecessá-
rios para o processo de polimerização dos materiais 
odo  n  to  lógicos. 

(10) para Recirculação - É indicado para filtragem do 
perfusato durante o procedimento de priming do circuito 
de circulação sanguínea extracorpórea, em cirurgias car-
diovasculares.

(11) para Veia Cava Inferior com Sistema Introdutor 
- É fabricado em aço inox num formato de duplo cone 
invertido de fácil ancoragem, liberação sem migração da 
posição correta e centralização no vaso, permitindo má-
xima eficiência do filtro. O FVC inferior é um implante 
permanente. O acesso pode ser decidido durante o proce-
dimento por simples inversão do cartucho na transferên-
cia ao cateter de liberação. É indicado para a prevenção de 
embolia pulmonar pela sua colocação na veia cava.

(12) Venoso - Filtros de VCI são dispositivos de metal que 
se destinam a ser utilizado na veia cava inferior (VCI), a 
veia grande que transporta o sangue venoso da metade 
inferior do corpo de  volta para o coração. O implante de 
filtro de veia cava é procedimento restrito aos casos de 
contraindicação ao tratamento clínico, ou de ineficiência 
deste, e tem como objetivo principal evitar a progressão de 
êmbolos venosos, que podem causar embolia pulmonar.

Fio
(1) Suturas – (a) São usados isoladamente ou monta-
dos em agulhas. Estes fios tanto podem ser absorvíveis 
quanto não absorvíveis. A escolha deve ser feita de acor-
do com suas características de comportamento biológico 
quando em contato com o organismo. Ou seja, o efeito 
que influenciará a cicatrização. (b) São materiais utili-
zados para selar  vasos sanguíneos e aproximar tecidos. 
Surgiram e foram desenvolvidos ao longo dos séculos, 
em função da necessidade de controlar hemorragias e 
tam bém de favorecer a cicatrização de ferimentos ou  in-
cisões por primeira intenção.

(2) de Cerclagem – Fios utilizados na cerclagem que é o 
tratamento para a insuficiência istmo cervical. A cercla-
gem é uma sutura cirúrgica em bolsa, realizada sob anes-
tesia, geralmente indicada logo após o terceiro mês de 
gestação com objetivo de manter o colo uterino fechado 
até o final da gravidez. A cirurgia é feita através da vagina 
e tem a função de suturar o colo do útero para que ele 
segure o feto até que esteja pronto para nascer. A cirurgia 
geralmente é eletiva e feita com anestesia raquidiana.

(3) de Sutura Absorvíveis - São aqueles que perdem gra-
dualmente sua resistência à tração até serem fagocitados 
ou hidrolisados. Eles podem ser de origem animal (cat-
gut simples e cromado) ou sintéticos multi ou monofila-
mentares (poliglactina, poliglecaprone e polidioxanona).

F
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(4) de Sutura Não Absorvíveis - São aqueles que se man-
têm no tecido onde foram implantados. Podem ser de 
origem animal (seda), mineral (aço), vegetal (algodão ou 
linho) ou sintéticos (poliamida, poliéster, polipropileno).

(5) Guia Cardiovascular - Fios de metal projetados para 
ajudar a posicionar um cateter vascular diagnóstico/in-
tervencionista (por exemplo, cateter cardíaco, stent, ele-
trodo de estilulação) dentro do lúmen de um vaso san-
guíneo ou uma câmara do coração.

(6) Guia de uso geral, não vascular - Fio metálico pro-
jetado para posicionar um cateter ou um dispositivo de 
intervenção semelhante (p. ex. um dilatador ou um en-
doscópio) no lúmen do trato gastrointestinal (GI), da 
árvore traqueobrônquica ou do trato urinário. Geral-
mente o cateter é introduzido sobre o fio depois deste ter 
sido colocado no local de tratamento (p. ex. o local de 
colocação de um stent). O fio pode ter um revestimento 
que reduz o atrito durante a passagem, possuir marcas 
de orientação fluoroscópica e estar equipado com um in-
trodutor para entrar no canal de trabalho do cateter ou 
de outro dispositivo de intervenção. O fio está disponível 
em vários diâmetros e comprimentos, geralmente entre 
150 e 350 centímetros (cm). Trata-se de um dispositivo 
de uso único.

Fiscalização - Proteção Radiológica - Verificação, pela 
autoridade competente, da conformidade com requi-
sitos  estabelecidos  em legislação específica e a adoção 
de medidas cabíveis para impor o cumprimento destes 
requisitos.

Fisiologia - Ramo da ciência médica que estuda as fun-
ções normais dos vários órgãos e as transformações por 
que passa todo o corpo durante as suas atividades.

Fisioterapeuta - Termos utilizados em Terapia Intensi-
va - Profissional responsável pela reabilitação de órgãos 
e sistemas que sofreram grave disfunção. Na UTI geral-
mente realizam-se fisioterapia motora e respiratória.

Fisioterapia
(1) Ramo da terapêutica que utiliza os métodos físicos 
para conseguir a cura. Entre estes métodos está incluída a 
utilização da luz, dos raios infravermelhos e ultravioleta, 
do calor, da corrente elétrica, da massagem, da manipu-
lação e de exercícios terapêuticos.

(2) Respiratória – Termo utilizado em Terapia Intensi-
va – Conjunto de procedimentos e manobras  executados 
para manter a integridade das vias aéreas e pulmão, além 
de participar ativamente na ventilação mecânica e des-
mame da mesma.

FISPq – Sigla de Ficha de Informações de Segurança de 
Produto Químico.

Fixação – Radiologia - Processo realizado após a reve-
lação do filme, em que o restante dos haletos de prata da 
emulsão é retirado e a camada de gelatina é endurecida.

Fixador
(1) Citilógico - Utilizado para diagnósticos in vitro, o fi-
xador citológico é uma solução com  propriedade de fixa-
ção de materiais biológicos em lâminas de vidro a partir 
da coleta de materiais da parede vaginal, colo do útero, 
ectocérvice, endocérvice, fundo de saco e/ou outras áreas 
do organismo.

(2) de Crânio - É um suporte de fixação craniana cons-
tituído de alumínio, indicado para fixar o crânio durante 
procedimentos de neurocirurgia - nas posições sentado, 
supino (decúbito dorsal) e prona (decúbito ventral).

(3) Externo – Ortopedia - Os fixadores externos são apa-
relhos que permitem manter a estabilidade da estrutura 
óssea, por meio de fios e pinos rosquemos, que são colo-
cados de forma percutânea, atravessando as partes moles 
até o osso, e são conectados a parras rígidas externas.

(4) para Cânulas de Traqueostomia - É destinado à fixa-
ção segura e confortável da cânulas de traqueostomia em 
pacientes traqueostomizados, sob ventilação mecânica.

(5) para Tubo Endotraqueal - Destina-se à fixação se-
gura de tubo endotraqueal em pacientes entubados e tra-
queostomizados, sob ventilação mecânica.

Flangeador de tubos de cobre - Conjunto de ferramen-
tas para a maleta de refrigeração - São ferramentas usa-
das para fazer flanges em tubos de pequenos diâmetros. 
É muito usado na fabricação de tubulações de cobre apli-
cadas em refrigeração.

Fleboextrator cirúrgico – Exemplo: indicado para cirur-
gias de varizes, mais especificamente para a retirada da 
veia safena.

Flebografia - Também conhecida como venografia, é um 
procedimento no qual raios-x das veias é realizado após 
a injeção de um contraste numa veia, usualmente do pé. 
O contraste deve  ser injetado constantemente através de 
um cateter, o que configura o procedimento como inva-
sivo. O pioneiro da flebografia foi o professor e cirurgião 
João Cid dos Santos (1907-1975). Era um exame usado 
para diagnosticar trombose venosa profunda, porém atu-
almente já não é usado para este fim, pois a Ecografia e o 
doppler vieram facilitar o diagnóstico pela precisão, con-
forto para o doente e menor custo. Pode eventualmente 
ser usado para fins de investigação ou em certos casos de 
malformações venosas.

Fleboscópio – Equipamento destinado a realização da 
fleboscopia que tem por  objetivo facilitar a identificação 
de veias presentes sob a pele. Consiste na emissão de fei-
xes de luz no tecido subcutâneo que são absorvidos pelas 
veias tornando-as mais escuras e de fácil visualização.

Flebotomia – É uma incisão praticada na veia, com ob-
jetivos diversos.

Flipper - Oftalmologia – Dispositivo composto de qua-
tro lentes, duas positivas e duas negativas,  destinado a 
avaliação da amplitude de acomodação.

Fluorômetro - Instrumento para medir a intensidade de 
raios-x ou outras radiações pela fluorescência produzida.

Fluoroscopia
(1) Produção de uma imagem quando os raios-x encon-
tram uma tela fluorescente

(2) Medicina Nuclear - Técnica de imagem comumente 
utilizada na medicina para obter imagens em tempo real 
em movimento das estruturas internas de um paciente 
através do uso de um Fluoroscópio. Na sua forma mais 
simples, um Fluoroscópio consiste de uma fonte de raios-
-x e de uma tela fluorescente entre a qual o paciente é 
posicionado.

miolo dicionário.indd   114 07/03/2019   18:16:55



DICIONÁRIO TÉCNICO – EqUIPAMENTOS MÉDICOS & TECNOLOGIAS APLICADAS À SAúDE

115

Fluoroscópio - Instrumento que permite a observação 
das imagens dos raios-x sem necessidade de obter ra-
diografias. Consiste basicamente num ecrã fluorescente 
revestido de substâncias químicas, que têm a proprie-
dade de serem fluorescentes quando estão expostas aos 
raios-x. A fluoroscopia utiliza-se nos exames torácicos 
coletivos.

Fluxo - Circuitos de Controle –Ventilador pulmonar 
- O controle de fluxo determina a pressão diferencial 
fornecida ao paciente. O valor do fluxo inspirado ou 
expirado é medido em cada instante, em função da di-
ferença de pressão, através de um sensor.

Fluxograma - Gráficos Representativos - É a represen-
tação gráfica da sequência de uma ou mais atividades, 
caracterizadas as fases, operações e os agentes execu-
tores.

Fluxometria - É um exame feito com o objetivo de ava-
liar a velocidade do fluxo da urina que passa por se-
gundo na uretra (canal por onde passa a urina, desde a 
bexiga até ao exterior). Permite avaliar funções da be-
xiga e uretra como a contractilidade vesical (bexiga) e 
relaxamento uretral.

Fluxometro
(1) Instrumento destinando a medir e indicar a vazão 
de um fluído.

(2) Aparelho de anestesia - É um instrumento que 
mede o fluxo de um fluído (líquido ou gás). Os fluxô-
metros pneumáticos são constituídos por um tubo de 
vidro graduado em litros ou militiltros e um flutuador 
em forma esférica, cilíndrica ou outra forma. O gás ao 
passar por dentro deste tubo, em geral de vidro, em for-
ma cilíndrica e ligeiramente afunilado empurra o flu-
tuador para cima até haver equilíbrio entre a força que 
o empurra para cima e a força da gravidade. O equilí-
brio irá ocorrer com determinado fluxo que é o valor 
registrado na escala graduada. Se o fluxo aumentar o 
flutuador subirá até o novo ponto de equilíbrio. Os flu-
xômetros são calibrados para cada gás de tal modo que 
um fluxômetro para um gás não mede adequadamente 
o fluxo de um outro gás. O fluxômetro deve ficar na po-
sição vertical para uma medida correta.

(3) Urinário – O fluxo urinário é uma das variáveis do 
ato miccional que pode ser avaliada tanto pela simples 
observação visual do jato urinário, como pelo seu re-
gisto em gráfico. A uro-fluxometria é a medida do flu-
xo urinário (volume de urina que passa pela uretra em 
uma unidade de tempo) e que é expressa em mL/s. O 
fluxômetro urinário é um instrumento para realização 
da fluxometria. A pessoa enquanto urina sobre o fluxô-
metro, este envia mensagens eletrônicas para o compu-
tador de forma a criar um gráfico – curva de fluxo.

Foco Cirúrgico
(1) São equipamentos destinados a iluminar o campo 
operatório, na faixa da luz visível, para visualização oti-
mizada de pequenas estruturas de baixo contraste, em 
cavidades de corpo com diferentes profundidades e di-
mensões.

(2) Também chamado de Refletor cirúrgico é indicado 
para uso em atendimento ambulatorial com fixação no 
teto. Sem luz, uma cirurgia simplesmente não é possí-
vel. Luz suficiente é um dos requisitos fundamentais do 

centro cirúrgico. LEDs de alta potência podem durar 
até 30 vezes mais (ca. 30.000 horas) do que luzes de 
halogênio, ao mesmo tempo em que consome menos 
energia. A coluna de luz produzida por um foco cirúr-
gico é longa e homogênea, reduzindo a necessidade 
de ajustes constantes de posição e foco. Até mesmo as 
cavidades cirúrgicas mais profundas podem ser ilumi-
nadas.

(3) Auxiliar Parabólica - Indicado para pequenos pro-
cedimentos em unidades de terapia intensiva, ambula-
tórios, enfermarias e clinicas onde pequenos procedi-
mentos médicos exijam maior iluminação. Iluminação 
cirúrgica sobre rodízios. O Foco Cirúrgico Auxiliar Pa-
rabólica é utilizado em pequenos procedimentos cirúr-
gicos, exames e suturas.

Focômetro – Oftalmologia
(1) Aparelho utilizado para medir o poder dióptrico das 
lentes; mesmo que lensômetro.

(2) Aparelho de refração,

Fole - Aparelho de anestesia - O fole é a parte sanfonada 
do aparelho de anestesia que é comprimida a cada ciclo 
respiratório. O fole ao se elevar aspira o gás contido na 
bolsa. A bolsa contém os gases frescos mais o ar expira-
do pelo paciente sem o CO2 que é retido na cal sodada. 
Quando o fole o gás nele contido vai para os pulmões 
que se insuflam. A expiração é passiva e vai para a bolsa e 
daí para a cal sodada. Há variantes entre o mecanismo de 
funcionamento dos foles nos vários aparelhos de aneste-
sia, mas este é o mecanismo básico.

Fonoaudiologia - É a ciência que tem como objetivo de 
estudo a comunicação humana, no que se refere ao seu 
desenvolvimento, distúrbios e diferenças, em relação 
aos aspectos envolvidos na função auditiva periférica 
e central, na função vestibular, na função cognitiva, na 
linguagem oral e escrita, na fala, na fluência, na voz, nas 
funções orofaciais e na deglutição.

Fonoaudiólogo - É um profissional da saúde e atua em 
pesquisa, orientação, perícias, prevenção, avaliação, 
dia gnóstico e tratamento fonoaudiológico na área da 
comunicação oral e escrita, voz, audição e equilíbrio, 
sistema nervoso e sistema estomatognático incluindo 
a região cérvicofacial. Este profissional tem ampla au-
tonomia, não sendo subordinado ou mero auxiliar de 
outras áreas do conhecimento ou especialidades, pode 
atuar sozinho ou em conjunto com outros profissionais 
de saúde em clínicas, hospitais, centros especializados 
em diagnósticos, institutos gerais de perícia, centros de 
referência em saúde do trabalhador, como auxiliar do 
poder judiciário no âmbito  das perícias judiciais que 
envolvem a área da audição, fala e linguagem, equilíbrio 
e demais áreas correlatas, nas esferas civil, trabalhista 
e criminal, em creches, escolas (comuns e especiais) e 
comunidades, incluindo o Programa de Saúde da Famí-
lia, unidades básicas de saúde, unidades de referência 
para a média e alta complexidade de procedimentos do 
SUS, emissoras de rádio e televisão, teatro, atendimento 
domiciliar, empresas de próteses auditivas, indústrias, 
centros de habilitação e reabilitação, entre outros.

Fonocardiógrafo - Aparelho que recolhe os sons car-
díacos através de um microfone colocado sobre a área 
cardíaca e os regista num traçado.

F
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Fonte
(1) de Alimentação - Cardioversores – É a responsável 
pelo fornecimento de energia (corrente contínua - C.C.) 
ao circuito armazenador e aos demais circuitos do equi-
pamento. Pode-se utilizar a rede elétrica ou baterias. No 
caso de uso de baterias, deve haver um circuito testador 
do nível de carga das baterias e equipamento para recar-
regá-las.

(2) de Alimentação DC - Equipamentos utilizados na 
manutenção de equipamentos médico-hospitalares - 
Dispositivo eletrônico constituído por quatro blocos de 
componentes elétricos: um transformador de força (que 
aumenta ou reduz a tensão), um circuito retificador, um 
filtro capacitivo e/ou indutivo e um regulador de tensão. 
Uma fonte de alimentação é usada para transformar a 
energia elétrica sob a forma de corrente alternada (CA) 
da rede em uma energia elétrica de corrente contínua, 
mais adequada para alimentar cargas que precisem de 
energia CC.

(3) de Alimentação Simétrica - Manutenção de equipa-
mentos eletrônicos - Fontes usadas em varias aplicações, 
para alimentar os amplificadores operacionais, sistemas 
de medição, e outros que necessitam deste tipo de fonte. 
Uma fonte simétrica de alimentação elétrica possui duas 
saídas de tensão de valores iguais, mas  com polaridades 
invertidas em relação a terra comum.

(4) de Infecção - Epidemiologia e Imunologia – Con-
ceitos - É a pessoa, animal, objeto ou substância da qual 
um agente infeccioso passa diretamente a um hospedeiro. 

(5) de Luz - Videolaparoscópio - Envia, por meio de 
um cabo de fibra ótica, um potente feixe luminoso para 
o laparoscópio. Tal feixe luminoso será necessário para 
iluminar o interior da cavidade para onde o  laparoscó-
pio for introduzido. Sem esta iluminação, a micro câmera 
não poderá captar as imagens do interior da cavidade or-
gânica para onde o laparoscópio for introduzido.

(6) de Radiação – Medicina Nuclear - Equipamento ou 
substância que emite ou é capaz de emitir radiação ioni-
zante.

(7) de Referência – Medicina Nuclear - Fonte de radia-
ção beta ou gama, colocada em dispositivo que permita 
o posicionamento reprodutível do detector de radiação, 
que o irradie uniformemente, com a finalidade de aferir 
seu funcionamento e verificar sua reprodutibilidade

(8) Falsa – Medicina Nuclear - Materiais radiopacos 
com as mesmas dimensões das fontes radioativas, utili-
zadas para radiografias de localização e planejamento de 
braquiterapia. As fontes falsas não contêm material ra-
dioativo. São também chamadas de fontes frias.

(9) Geradora de Luz - Fotopolimerizador - Odontolo-
gia - São as lâmpadas halógenas, geralmente de quartzo 
ou tungstênio. Apresentam custo e eficiência razoáveis. 
No entanto estas lâmpadas diminuem a intensidade de 
luz durante sua vida útil, e a velocidade com que tal de-
gradação ocorre depende do tempo em que a lâmpada 
é operada e do número de ciclos em que esta acende ou 
apaga durante um dado período. 

(10) Selada - Gerenciamento de resíduos hospitalares 
- Fonte radioativa  encerrada hermeticamente em uma 
cápsula, ou ligada totalmente a material inativo envol-
vente, de forma que não possa haver dispersão de subs-
tância radioativa em condições normais e severas de uso.

(11) Selada – Medicina Nuclear - Material radioativo 
que se encontra hermeticamente encapsulado.

Fórceps
(1) Instrumento semelhante a uma tenaz. Exemplo de uti-
lização: na medicina obstetrícia para auxiliar a retirada de 
um feto por alguma razão em que a contração natural não 
é suficiente para o parto ou possa colocar em risco a vida 
da gestante e/ou do feto. Geralmente é usado quando o 
bebê é  muito grande ou em casos de parto de risco.

(2) Fórceps odontológico (a) Instrumento cirúrgico uti-
lizado pelo cirurgião-dentista para auxiliar (juntamente 
com outros instrumentos) a extração de dentes e de suas 
raízes. (b) Também chamado de boticão é um instrumen-
to cirúrgico utilizado pelo cirurgião-dentista (médico-
-dentista em Portugal)  para auxiliar (juntamente com ou-
tros instrumentos) a extração de dentes e de suas raízes.

Foriascópio - Instrumento que consiste de vários pris-
mas utilizados para o exercício ortóptico

Forma de Onda da Respiração Ventilador pulmo-
nar –  A forma de onda simples reflete ambas, pressão 
e volume, as quais estão relatados pela deformação que 
caracteriza os pulmões. Uma deformação no sentido de 
1mL é requerida para dar aumento de pressão de 98 Pa 
(1 cmH2O).

Forma livre - Gerenciamento de resíduos hospitalares 
- É a saturação de um líquido em um resíduo que o ab-
sorva ou o contenha, de forma que possa produzir gote-
jamento, vazamento ou derramamento espontaneamente 
ou sob compressão mínima.

Formaldeído
(1) Método químico de esterilização - Pode ser usado 
como esterilizante tanto no estado líquido, como gaso-
so. Usualmente, o tempo mínimo de esterilização é de 18 
horas, tanto para a solução alcoólica a 8% quanto para 
solução aquosa a 10%. O seu uso é limitado pelos vapo-
res irritantes, carcinogenicidade em potencial, odor ca-
racterístico desagradável, mesmo em baixa concentração 
(1ppm). A utilização desse agente químico exige uso de 
Equipamento de Proteção Individual (EPI).

(2) Princípios ativos usados como desinfetantes hospi-
talar - É usado em estado líquido e  gasoso.  Como de-
sinfetante é mais utilizado a formalina, solução em água 
a 0% ou em álcool a 8%, sendo bactericida, tuberculicida, 
fungicida e viruscida após exposição de 30 minutos e es-
poricida após 18 horas. É corrosivo, tóxico, irritante de 
vias aéreas, pele e olhos. É indicado para a desinfecção de 
vidraria e capilares do sistema dialisador do mesmo pa-
ciente, na concentração de 4% por 24 horas. Há estudos 
que indicam o uso de formaldeído com restrições.

Fornecedor - Proteção Radiológica - Pessoa jurídica 
com obrigações relativas ao projeto, fabricação, produção 
ou construção de um equipamento ou fonte de radiação 
ionizante. Um importador de um equipamento de raios-
-x é também um fornecedor. 

Forno (1) de Bier – Termoterapia - Um dos primeiros 
recursos utilizados na fisioterapia. É semelhante a uma 
calha, possui uma resistência interna responsável pelo 
aumento da temperatura, possui um termostato e nada 
mais. O mecanismo de transferência de calor utilizado 
pelo forno de Bier é por radiação e convecção, este re-
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curso têm um baixo poder de penetração. As principais 
desvantagens do forno de Bier são: (a) Difícil controle 
da temperatura, pois o termostato (que não faz parte de 
todos os fornos) não faz um controle de temperatura efi-
ciente devido à variação de temperatura interna. (b) A 
inexistência de um cronômetro (timer) que desligue o 
forno no momento determinado. Isso obriga o terapeuta 
marcar em seu próprio relógio, ou adquirir um desper-
tador. (c) É raro encontrar fornos que sejam pequenos, 
sendo assim, aplicamos sempre em grandes áreas, por 
exemplo: se quisermos aplicar o forno no joelho, temos 
que aplicar em parte da perna e parte da coxa. (d) Devido 
à baixa penetração e à grande área do forno, é necessário 
um tempo bastante grande de exposição para produzir 
o efeito fisiológico. Isso não só toma muito tempo do 
terapeuta, como proporciona um consumo de energia 
elevado. Estas desvantagens são os principais motivos do 
forno de Bier estar entrando em desuso, No entanto, ain-
da é utilizado.

(2) Mufla - É um equipamento muito utilizado para rea-
lizar calcinação de substâncias, no qual é o processo de 
oxidação das substâncias presentes na amostra, também 
utilizado para análises químicas de substâncias comple-
xas ou na quantificação de metais.

Fotocoagulação - Destruição do tecido com o calor li-
bertado pela absorção de luz projetada no mesmo. Nas 
afeções oculares, esta técnica é utilizada para destruir os 
tecidos retinianos doentes que se produzem, por exem-
plo, como complicação da diabetes. Também se utiliza 
para provocar uma cicatriz entre a retina e a coróide que 
permita a aderência entre ambas nos casos de descola-
mento da retina. Existem diversos instrumentos adequa-
dos para produzir a luz intensa necessária. O princípio é 
semelhante ao que se usa nos raios laser.

Fotocoagulador a Laser – Oftalmologia - Na fotocoa-
gulação com laser de argônio,  mira-se um raio laser na 
retina para selar os vasos sanguíneos, a fim de tratar a 
formação de vasos sanguíneos anormais (neovasculari-
zação). As pequenas cicatrizes resultantes da aplicação 
do laser reduz em a formação destes vasos sanguíneos 
anormais e ajudam a  manter a retina sobre o fundo do 
olho evitando o descolamento da retina.

Fotóforo
(1) Aparelho provido de um projetor de luz que ajuda a 
pessoa (ex.: médico) a ver com mais nitidez o objeto em 
análise. Usa-se preso à cabeça/testa, ou seja, é um ilumi-
nador frontal.

(2) Elemento indicado para iluminação de cavidades 
e inúmeros procedimentos Cirúrgicos Odontológi-
cos, Mé dicos e Veterinários, dentre outros onde há 
necessida de de uma iluminação  abrangente e nítida. 
Sua utilização poderá ser abrangente, como apoio nos 
processos de Montagem Industrial, Automotiva, etc.. 
O Fotóforo é utilizado sobre a cabeça através de um ca-
pacete (carneira) devidamente forrado, possibilitando 
ajuste Perimetral através de uma catraca localizada na 
parte traseira e ajuste de Altura. Os respectivos ajustes 
permitem total conforto e liberdade ao usuário manten-
do sempre as mãos livres.

Fotometria - Oftalmologia – Parte da óptica que estuda 
a medição da intensidade da luz.

Fotômetro
(1) Aparelho que mede a intensidade da luz (por exem-
plo, para adequá-la às necessidades específicas de um 
fotógrafo ou de um cineasta) através de parâmetros fo-
tográficos.

(2) de Chama - A fotometria de chama é a mais simples 
das técnicas analíticas baseadas em espectroscopia atô-
mica. Nesse caso, a amostra contendo cátions metálicos 
é inserida em uma chama e analisada pela quantidade de 
radiação emitida pelas espécies atômicas ou iônicas ex-
citadas.

Foto-Microscópio - Instrumento que consiste numa 
com binação de um microscópio e de um aparelho foto-
gráfico e se destina a fazer fotomicrografias.

Fotopolimerizador de Resinas - Odontologia - É um 
instrumento capaz de gerar e transmitir com alta inten-
sidade uma luz azul, com comprimento de onda osci-
lando entre 400 e 550nm, utilizado especificamente para 
a polimerização de materiais sensíveis a luz visível. Os 
aparelhos variam muito quanto à forma e o número de 
dispositivos, no entanto, uma unidade deve possuir ao 
menos três componentes básicos: uma fonte de energia 
luminosa, um filtro seletor da faixa do comprimento de 
onda e um condutor de luz para a área desejada.

Fototerapia - É utilizada para tratar uma grande varieda-
de de dermatoses. Desde o século passado a fototerapia 
tem sido utilizada em várias modalidades, com irradia-
ção UVA ou UVB. Está indicada para todos os tipos de 
dermatoses inflamatórias e com período crônico de evo-
lução, como vitiligo, pasoríase, parapsoríase, linfomas 
cutâneos de células T, eczemas crônicos,  demonstrando 
bons resultados terapêuticos. Pode ser utilizada como 
monoterapia ou associada a outras drogas, como retinói-
des, metotrexate, ciclosporina, com objetivo de diminuir 
o tempo de tratamento e as doses das medicações men-
cionadas. Como os demais tipos de tratamento, a fotote-
rapia apresenta algumas limitações, como a necessidade 
de equipamentos específicos, a adesão do paciente, a pos-
sibilidade de indicação ao paciente e a dose cumulativa 
de irradiação UV. A fototerapia deve ser conduzida com 
seguimento criterioso para a obtenção de resposta efetiva 
com poucos efeitos colaterais.

Fracionamento industrial - RDC Nº 57 - Ciclo produti-
vo do sangue humano e componentes e procedimentos 
transfusionais - Processo pelo qual o plasma é separado 
em frações protéicas para posterior purificação até ob-
tenção de produtos farmacêuticos.

Frasco
(1) Coletor - É um recipiente, destinado ao armazena-
mento e condicionamento de substâncias em estado ga-
soso, líquido ou bifásico (entre sólido e líquido). São de 
diversos tipos e tamanhos, mas, usualmente, em forma 
de pequenas garrafas com ou sem tampa. De largo uso 
em embalagens de produtos comerciais, como os de hi-
giene e beleza, e laboratoriais.

(2) de Nutrição Enteral - Destinado à administração de 
soluções enterais para pacientes por sonda ou via oral.

Freezer
(1) Equipamento destinado a congelar e conservar pro-
dutos durante um intervalo de tempo. É o congelador 
que atinge temperaturas de -18° a -23°C para preservação 
dos produtos.

F
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(2) para Conservação de Reagente – Freezer utilizado 
especificamente para a guarda e a conservação segura de 
reagentes, medicamentos e outras drogas.

(3) para Conservação do Plasma - Freezer utilizado es-
pecificamente para a guarda e a conservação segura de 
plasma e hemoderivados.

Frequência Respiratória
(1) Circuitos de Controle – Ventilador pulmonar - O 
controle da frequência respiratória determina a repetiti-
vidade do ciclo respiratório. Este controle pode variar de 
1 RPM a 120 RPM (Respiração por Minuto), dependen-
do do tipo de paciente ligado ao equipamento.

(2) (Fr) – Ventilador pulmonar - O número de inspira-
ções por minuto.

Frequencímetro - Manutenção de equipamentos ele-
trônicos - Instrumento eletrônico utilizado para medi-
ção da frequência de um sinal periódico. A unidade de 
medida utilizada é o hertz (símbolo Hz).

Fresadora - Máquina de movimento continuo da ferra-
menta, destinada a usinagem de materiais. Removem-se 
cavacos por meio de uma ferramenta de corte chamada 
fresa.

Friabilômetro - Aparelho utilizado em laboratórios far-
macêuticos para medir o grau de friabilidade dos com-
primidos. O teste de friabilidade permite avaliar a resis-
tência dos comprimidos a agentes externos como o atrito.

Fritadeira - Cozinha Hospitalar - Utensílio culinário 
que serve para fritar alimentos.

Frontofocômetro - Oftalmologia – Aparelho onde são 
medidos os poderes dióptricos, os poderes cilíndricos e 
seus eixos, os poderes prismáticos e as respectivas bases. 
Marca os centros  ópticos. Nome usado principalmente 
em Portugal; mesmo que lensômetro, vertômetro, focí-
metro ou lentômetro.

Fumigação - Epidemiologia e Imunologia – Conceitos 
- Qualquer processo que, mediante o uso de substâncias 
gasosas, permita a destruição de animais, especialmente 
artrópodes e roedores.

Fundo opaco - Termômetros Clínicos de Mercúrio em 
Vidro - Faixa colorida existente na parede do tubo capi-
lar, cuja finalidade é propiciar contraste.

Furadeira
(1) Ferramenta que tem como função principal a execu-
ção de furos. Outras operações, tais como alargamento e 
rebaixamento, também podem ser realizadas.

(2) Cirúrgica – São ferramentas necessárias em procedi-
mentos ortopédicos que necessitem da perfuração de os-
sos, para a instalação de parafusos, fios de aço e fixadores 
externos e internos.

(3) Cirúrgica Pneumática – São ferramentas necessárias 
em procedimentos ortopédicos que necessitem da perfu-
ração de ossos, para a instalação de parafusos, fios de aço 
e  fixadores externos e internos. Utiliza como alimenta-
ção ar comprimido que aciona o motor pneumático.

(4) de Bancada - Manutenção de equipamentos mecâ-
nicos – Ferramenta utilizada na perfuração de peças e 
tem esta denominação por terem uma mesa, ou bancada, 
acoplada.

(5) de Coluna - Equipamentos para a manutenção de 
materiais mecânicos - Se caracterizam por apresentarem 
uma coluna de união entre a base e o cabeçote. Esse ar-
ranjo possibilita a furação de elementos com as formas 
mais diversificadas, singularmente e em série.

(6) Elétrica Portátil - Equipamentos para a manuten-
ção de materiais mecânicos - Ferramenta elétrica com 
a função de fazer furos em diversos tipos de materiais, 
concreto, madeira e metal.
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Gabinete Odontológico – Espaço onde são realizados 
exames e tratamentos odontológicos.

Galilei (Dual ScheimpflugAnalyzer) – Oftalmologia 
-Indicado para pacientes candidatos à cirurgia refrativa, 
cirurgia de catarata, ceratocone e outras alterações cor-
neanas.

Galvanizador - Oftalmologia – Aparelho destinado a 
galvanizar armações metálicas, recém soldadas, em ouro 
ou ródio.

Galvanocautério - Cautério cuja ponta fica incandescen-
te pela passagem de uma corrente de baixa tensão, mas de 
grande intensidade.

Gantry - Trata-se da estrutura principal do equipamento 
de tomografia, pois em seu interior encontram-se: tubo 
de raios-x, sistemas elétricos que possibilitam a geração 
da radiação e o conjunto de detectores. Na parte externa, 
localizam-se os comandos para movimentar a mesa e in-
clinar o próprio gantry em aplicações específicas, além do 
sistema laser para alinhamento do paciente, que permi-
te o correto posicionamento em relação ao isocentro do 
equipamento no plano x-y (axial ou transversal), o plano 
x-z (coronal) e o plano y-z (sagital).

Garantia da qualidade
(1)  Laboratórios de processamento de células progeni-
toras hematopoéticas provenientes de medula óssea e 
sangue periférico e bancos de sangue de cordão umbi-
lical e placentário - Conjunto de atividades planejadas, 
sistematizadas e implementadas com o objetivo de cum-
prir os requisitos da qualidade especificados.

(2) Proteção Radiológica - Conjunto de ações sistemá-
ticas e planejadas visando garantir a confiabilidade ade-
quada quanto ao funcionamento de uma estrutura, siste-
ma, componentes ou procedimentos, de acordo com um 
padrão aprovado. Em radiodiagnóstico, estas ações de-
vem resultar na produção continuada de imagens de alta 
qualidade com o mínimo de exposição para os pacientes 
e operadores. A parte do programa de garantia de quali-
dade que consiste do conjunto das operações destinadas 
a manter ou melhorar a qualidade é chamada de controle 
de qualidade.

Garantia de serviço - Período (normalmente 3 meses) 
em que a empresa e assistência técnica, após ter realiza-
do uma manutenção corretiva, fornece gratuitamente o 
serviço e, em alguns casos, as peças de reposição no caso 
de ocorrer um defeito no equipamento, idêntico ao já re-
parado.

Garrote
(1) É um dispositivo usado para barrar a circulação san-
guínea num membro que sofreu uma lesão provocando 
hemorragia grave. Pode ser na forma de um elástico, ou 
improvisado com uma tira de pano estreito que se aper-
ta 5 dedos acima da ferida, respeitando a articulação, 
quer dando um nó apertado, quer usando um pau que 
se vai rodando até parar a hemorragia e que permite fa-
cilmente desapertá-lo para restabelecer a circulação. O 
uso do garrote é uma técnica de primeiros socorros, mas 
é desaconselhada por diversos especialistas em favor de 
outras técnicas, uma vez que do seu mau uso pode decor-
rer necrose dos tecidos. Além disso, apenas pessoas que 
receberam treinamento específico é que estão habilitados 
a aplicá-lo.

(2) Garrote Pneumático - Aparelho que dispõe de me-
canismos que regulam e mantém a pressão do manguito 
sob o membro (braço ou perna), com o propósito de mi-
nimizar a circulação sanguínea no membro que se en-
contra garroteado.

Gás
(1) Puro - Conexões e roscas para válvulas de cilindros 
para gases comprimidos - NBR 11725 - Considera-se 
que o gás puro pode conter algumas impurezas, porém 
a níveis tais que não seja afetada a escolha da conexão.

(2) Seco - Etilômetro - NIE-DIMEL-066 - Mistura ga-
sosa que não contém líquidos comercialmente recupe-
ráveis. Nota: Para fins desta norma, considera-se como 
mistura gasosa, a mistura que contém etanol e nitrogênio 
(ou outro gás inerte).

Gasometria Arterial
(1) Termos utilizados em Terapia Intensiva - É um exa-
me de sangue, que pode ser colhido em artéria (gasome-
tria arterial) ou veia, (central (próxima do coração) ou 
periférica (nos membros) (gasometria venosa). Tem por 
objetivo revelar valores da pressão parcial de gás carbô-
nico e oxigênio, revelar o pH do sangue (que indicará a 
acidez ou alcalinidade do mesmo) e o valor do Bicarbo-
nato, uma importante substância do sistema de regulação 
da acidez e alcalinidade do nosso corpo. Informa tam-
bém o valor da Saturação da Oxi-hemoglobina: ou seja, 
quanto a hemoglobina, que é uma molécula que carrega 
o oxigênio pelo sangue até as células, está ligada a ele ou 
não. É exame básico e fundamental para uma unidade de 
terapia intensiva.

(2) Gasometria ou gasometria arterial - É o exame que 
visa medir o oxigênio (O2), o gás carbônico (CO2) e o 
pH no sangue arterial para avaliar o equilíbrio acidobá-
sico de um paciente. Esse exame é utilizado principal-
mente para verificar se os pulmões estão sendo capazes 
de fazer corretamente a troca do oxigênio pelo dióxido 
de carbono nos seus alvéolos. Quando as artérias passam 
pelos pulmões, elas deixam o dióxido de carbono cole-
tado nas células dos tecidos orgânicos e o trocam pelo 
oxigênio que está nos alvéolos, graças à respiração, para 
então levá-los aos órgãos. A gasometria utiliza o sangue 
retirado por punção de uma artéria, em que o oxigênio 
e o dióxido de carbono podem ser medidos antes de en-
trar nos tecidos corporais. O sangue venoso não pode ser 
usado para avaliação do oxigênio. Em geral, o exame é 
realizado por meio da punção da artéria radial, mas pode 
também ser  coletado em outras artérias, como a braquial 
ou femoral, por exemplo. O paciente deve ficar assenta-
do, com o braço estendido, seu pulso descansando em 
um pequeno travesseiro, como nas punções venosas co-
muns. Nos casos em que o sangue seja retirado da virilha, 
o paciente é posicionado de maneira mais confortável, 
geralmente deitado. Como a punção de uma artéria é 
mais dolorosa que a de uma veia, o paciente pode receber 
um anestésico no local, para diminuir a dor. Esse exa-
me exige equipamento especializado, quase sempre não 
disponível em consultórios médicos. Depois do exame, o 
profissional de saúde que colher o sangue deve limpar o 
local de inserção da agulha com álcool, colocar uma gaze 
no local da picada, pressionar firmemente o local por 
cinco a dez minutos, ou ainda mais, e colocar um curati-
vo sobre a área. Se for necessária mais de uma coleta, um 
cateter pode permanecer inserido na artéria.

G
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Gasômetro - É uma estrutura utilizada para a geração ou 
armazenagem de gás natural ou gás.

Gastrenterologia - Estudo das doenças gastrintestinais 
em que se incluem as doenças de qualquer parte do apa-
relho digestivo e também do fígado, das vias biliares e do 
pâncreas.

Gastro fibroendoscópio – Equipamento que atuacomo 
um endoscópio de ampla aplicação para exames de roti-
na e tratamento terapêutico do trato intestinal superior.

Gastroduodenoscópio – Instrumento destinado à reali-
zação do diagnóstico de úlceragastroduodenal.

Gastroscópio - Instrumento ótico iluminado para ob-
servar o interior do estômago (gastroscopia). Durante 
muitos anos, estes aparelhos eram rígidos ou semi-rí-
gidos e proporcionavam só uma visão limitada, mas os 
modernos instrumentos fibro-óticos completamente fle-
xíveis permitem a observação, a fotografia e a obtenção 
de amostras para observação microscopia (biópsias) de 
todas as áreas gástricas.

Gates – Glidden – Odontologia – São instrumentos ro-
tatórios, utilizados principalmente no preparo do terço 
cervical e médio. È composta por engate, cabo, rio de 
concordância e ponta ativa, em formato de chama. A Ga-
tes 1 corresponde a uma lima número 50, aumentando 
para cada Gates 0,20mm.

Gaze
(1) Tecido de algodão de trama aberta, usado em curati-
vos, compressas, ataduras etc.

(2) Variedade de tecido fino, de malhas largas, que se 
utiliza formando diversas camadas para a preparação de 
compressas e pensos.

(3) É um tecido leve, ordinariamente de algodão, muito 
poroso, estéril (ou esterilizável), de elasticidade, espes-
sura, forma, reticulado e tamanho variáveis, conforme o 
uso a que se destina. É empregada costumeiramente em 
curativos e intervenções cirúrgicas, podendo estar im-
pregnada de substâncias, como antissépticos.

Gel
(1) Sistema coloidal de duas fases, consistindo em um 
sólido e um líquido, de aspecto elástico e relativa resis-
tência.

(2) Para Ultrassom - O gel de ultrassom é feito à base de 
água e usado para todos os tipos de exames de ultrassom, 
incluindo obstétricas, vasculares e cardíacas. A ultrassom 
requer muitos tipos de movimentos do ultrassonografista. 
Muitos deles são sutis e precisam de uma superfície sem 
atrito para permitir que o médico obtenha a imagem per-
feita. O gel age como um lubrificante que permite os mo-
vimentos fáceis do transdutor (câmera) através da pele. 
Quando o ar está presente, o sinal não volta à máquina 
de ultrassom para criar a imagem. O gel remove o ar en-
tre a pele e o transdutor, para que as ondas de ultrassom 
possam se mover livremente entre o corpo e o aparelho. 
A maioria das câmeras de ultrassom não consegue focar 
em estruturas muito próximas da superfície da pele. Uma 
camada mais grossa de gel pode ser aplicada à pele para 
distanciar a câmera do objeto e melhorar o foco.

Geladeira para Cadáver – Equipamento para conserva-
ção de cadáveres.

Generator - Oftalmologia – Máquina para desbaste 
grosso de superfície de lente, com rebolo diamantado, 
semelhante à uma fresa, de alta precisão, determinando 
quanto de espessura será removida da lentes e fresando 
deixando as espessuras das bordas em igualdade. É a 
mais cara máquina de um laboratório óptico; geradora 
de curvas esféricas ou tóricas, por meio de rebolo dia-
mantado, lubrificado com líquido especial.

Gengivotomos
(1) Odontologia - Instrumento cirúrgico não articulado 
cortante. São utilizados nos espaços interproximais. Apre-
sentam duas lâminas em formato de lança com corte por 
pressão dos tecidos moles sobre as paredes interproximais 
dentárias. Atuam através de movimentos de vaivém den-
tro dos espaços interproximais complementando as inci-
sões horizontais ou primárias realizadas com bisturis.

(2) Usados para o corte da gengiva.

Geometria do Fluxo- Dialisadores – Hemodiálise – Re-
sulta das direções relativas do fluxo de sangue e dialisato 
através do dialisador. Na maioria dos dialisadores capi-
lares e de placas paralelas, o fluxo de sangue e de diali-
sato ocorre em direções opostas (contra- corrente). Essa 
geometria retira a máxima vantagem dos gradientes de 
concentração. Dialisadores tipo espiral utilizam fluxo de 
sangue perpendicular ao do dialisato (fluxo transverso).

Geração
(1) de imagens 3D por ultrassom – Máquina de Ultras-
som – Nos últimos dois anos foram desenvolvidas máqui-
nas de ultrassom capazes de gerar imagens tridimensio-
nais. Nessas máquinas, várias imagens bidimensionais são 
captadas pelo movimento das sondas ao longo da superfí-
cie do corpo ou girando as sondas inseridas. As varredu-
ras bidimensionais são então combinadas por um software 
de computador especializado para formar imagens 3D. A 
geração de imagens 3D permite que você tenha uma visão 
melhor do órgão que é examinado, sendo usada princi-
palmente para: (a) detecção precoce de tumores malignos 
e benignos; (b) exame da próstata para detecção precoce 
de tumores; (c) procura de massas no cólon e no reto; (d) 
detecção de lesões nos seios para possíveis biópsias; (e) 
visualização de um feto para avaliar seu desenvolvimen-
to, especialmente para a observação de desenvolvimento 
anormal da face e membros; (f) visualização do fluxo san-
guíneo em diversos órgãos ou em um feto.

(2) de Funções - Manutenção de equipamentos eletrô-
nicos - Aparelho eletrônico utilizado para gerar sinais 
elétricos de formas de onda, frequências (de alguns Hz a 
dezenas de MHz) e amplitude (tensão) diversas. São mui-
to utilizados em laboratórios de eletrônica como fonte de 
sinal para teste de diversos aparelhos e equipamentos ele-
trônicos.

(3) de Ozonio (a) Para Estética - Para uma limpeza de 
pele mais profunda existe uma técnica que emprega um 
vaporizador para limpeza de pele utilizando vapor de 
ozônio. Esta técnica está sendo amplamente utilizada nos 
tratamentos dermatológicos e estéticos. O vapor de ozô-
nio aplicado na pele, ajuda na restauração, gerando uma 
série de benefícios que auxiliam no rejuvenescimento 
da pele,  principalmente no rosto. A vaporização para a 
limpeza de pele, utilizando o vapor de ozônio, permite a 
desintoxicação do organismo, provocando um efeito bac-
tericida, sendo então uma técnica de limpeza profunda. 
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(b) Para Odontologia - Na prática odontológica, as no-
vas estratégias terapêuticas para tratamento da infecção 
e inflamação levam em consideração não apenas o poder 
antimicrobiano das substâncias utilizadas, mas também a 
influência que esta exerce sobre a resposta imune do pa-
ciente e a Ozonioterapia é uma técnica que atende a es-
tas condições. As áreas de atuação da Ozonioterapia na 
Odontologia são as seguintes: (b1) Dentística: tratamen-
to da cárie dental – ação antimicrobiana; (b2) Periodon-
tia: prevenção e tratamento dos quadros inflamatórios/
infecciosos; (b3) Endodontia: potencialização da fase de 
sanificação do sistema  de canais radiculares; (b4) Cirur-
gia: auxílio no processo de reparação tecidual; (b5) Dor e 
disfunção de ATM: atividade anti-álgica e antiinflamató-
ria; e (b6) Necroses dos maxilares: Osteomielite, Osteo-
radionecrose e necroses induzidas por  medicamentos. (c) 
Para Uso Geral - Um gerador de ozônio tem a função de 
transformar o oxigênio em gás ozônio. . Este gás pode ser 
usado para purificar a água e o ar, descontaminar os ali-
mentos e esterilizar materiais cirúrgicos. Em alguns casos, 
o ozônio pode ser aplicado para tratar doenças e acelerar 
o processo de cicatrização de feridas na pele.

(4) de Pressão - Norma NIE-DIMEL-006 - Sistema des-
tinado a insuflar e controlar a massa de ar e consequente-
mente a pressão exercida no manguito.

(5) de Radiofrequência para Sistema de Torneamento 
de Pele – Equipamento projetado para o uso estético e 
cosmético. Tem como objetivo o estiramento do contor-
no cutâneo pela turgidez, reduzindo os sinais do envelhe-
cimento da pele.

(6) de Raios-x (a) O gerador de raios-x modifica a ten-
são e a corrente de entrada proveniente da rede elétrica, 
proporcionando as condições necessárias para a produ-
ção do feixe de raios-x. O gerador controla o início e o 
término da exposição e possibilita a seleção das energias, 
taxa de dose e tempos de exposição. O gerador é ligado 
ao sistema de controle automático de exposição (CAE), 
ou ao controle automático de brilho (CAB), que contro-
la os parâmetros operacionais, tensão máxima (kVp) e 
corrente (mA). (b) Os raios-x são produzidos em um 
equipamento chamado tubo de raios-x, que consiste de 
uma ampola de vidro ou metal, evacuada, com um fi-
lamento de tungstênio em uma  extremidade, denomi-
nado cátodo, e um alvo de metal na outra extremidade, 
denominado ânodo. Os tubos de raios-x funcionam de 
tal maneira que um grande número de elétrons é produ-
zido pelo cátodo e acelerado para bombardear o ânodo 
com alta energia cinética. Assim, ele pode ser conside-
rado um conversor de energia, já que a energia elétrica 
recebida é convertida em raios-x e calor. Os tubos são 
projetados com o objetivo de ter alta eficiência na pro-
dução de raios-x, além de serem capazes de dissipar o 
calor o mais rápido possível.

(7) de Vapor Puro – Equipamento que produz vapor 
saturado seco, adequado para a esterilização de linhas 
de produtos farmacêuticos, que estão em contato direto 
com ingredientes farmacêuticos ativos (ingredientes far-
macêuticos ativos), para aplicações em doses parenterais 
e não parenterais.

(8) para Radionuclídeo - Sistemas de separação con-
tendo um radionuclídeo  original (de vida relativamen-
te longa) que produz um elemento de vida curta em seu 

esquema de decaimento. Este novo elemento pode ser 
periodicamente extraído (ordenhada) por meio de um 
eluente apropriado.

Geradora Fresadora Computadorizada - Oftalmologia 
– Máquina geradora de superfícies pelo processo de corte 
linear em lentes de resina, policarbonato e cristal ou mol-
de de alumínio ou plástico industrial.

Geral - Classificação do hospital segundo tratamento 
- É o hospital destinado a atender pacientes portadores 
de doenças das várias especialidades médicas. Poderá ser 
restrito a um rupo etário (hospital infantil); a determina-
da camada da população (hospital militar); ou a finalida-
de específica como hospital de ensino.

Gerenciamento
(1) de Tecnologias em Saúde - RDC N° 11 - Boas Prá-
ticas para o funcionamento dos serviços de diálise - 
Procedimentos de gestão, planejados e implementados a 
partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, 
com o objetivo de garantir a rastreabilidade, qualidade, 
eficácia, efetividade, segurança e, em alguns casos, o de-
sempenho das tecnologias de saúde utilizadas na presta-
ção de serviços de saúde abrangendo cada etapa do ge-
renciamento, desde o planejamento e entrada no estabe-
lecimento de saúde até seu descarte, visando à proteção 
dos trabalhadores, a preservação da saúde pública e do 
meio ambiente e a segurança do paciente.

(2) dos Resíduos de Serviços de Saúde - Gerenciamento 
de resíduos hospitalares - Constitui-se em um conjunto 
de procedimentos de gestão, planejados e implementa-
dos a partir de bases científicas e técnicas, normativas e 
legais, com o objetivo de minimizar  a produção de resí-
duos e proporcionar, aos resíduos gerados, um encami-
nhamento seguro, de forma eficiente, visando a proteção 
dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos 
recursos naturais e do meio ambiente.

(3) Integrado de Resíduos - Gerenciamento de resídu-
os hospitalares - Conjunto de ações  normativas, opera-
cionais, financeiras e de planejamento, baseado em crité-
rios sanitários, ambientais e econômicos, que possibilita 
as administrações municipais coletar, tratar e dispor os 
resíduos.

Geriatria - Ramo da Medicina que estuda os problemas 
relacionados com a velhice, incluindo os problemas clíni-
cos do envelhecimento e da senilidade.

Gerontologia - Ciência que trata do envelhecimento e 
dos fenómenos que o caraterizam. Geriatria.

Gesso Sintético - Trata-se de um gesso produzido a 
partir de plástico biodegradável e de madeira triturada. 
Além de utilizar recursos renováveis da natureza, o novo 
produto tem vantagens a se considerar do ponto de vista 
médico: é de muito fácil aplicação e invisível ao raio-x, 
não deixando sombras que atrapalhem a visualização do 
ferimento; é possível verificar com precisão sem a ne-
cessidade de retirada do material. O produto é bastante 
leve e durável, resistindo inclusive à água e dispensando 
retornos para reparos. Uma alternativa bastante interes-
sante para o gesso tradicional.

Gestão da qualidade - RDC Nº 57 - Ciclo produtivo 
do sangue humano e componentes e procedimentos 
transfusionais - Conjunto de procedimentos adotados 
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com o objetivo de garantir que os processos e produtos 
estejam dentro dos padrões de qualidade exigidos, para 
que possam atingir os fins propostos.

Gestograma – Enfermagem - Ferramenta utilizada para 
obter informações referentes à gestação, como por exem-
plo, data do parto e tempo de gravidez.

GGTES – Sigla de Gerência Geral de Tecnologia em Ser-
viços de Saúde.

GINFS – Sigla de Gerência de Infraestrutura em Serviços 
de Saúde.

GIPEA – Sigla de Gerência de Investigação e Prevenção de 
Infecções e Eventos Adversos.

Glicosímetro – É um dispositivo usado para medir a 
concentração de glicose no sangue.

Glutaraldeído - Princípios ativos usados como desinfe-
tantes hospitalar - É o agente mais utilizado na desinfec-
ção, na concentração de 2% e por um período de exposição 
de 30 minutos. Não danifica metais, borracha, lentes e ou-
tros materiais, podendo ser utilizado na desinfecção de en-
doscópios e aparelhos com lentes. O enxágüe do material 
pode ser feito em água corrente potável, a secagem com 
uma compressa ou toalha macia, ou com ar comprimido, 
acondicionado em recipiente desinfetado e guardado até o 
próximo uso. Ao manipular o glutaraldeído, o funcionário 
deve usar luva de borracha, óculos e máscara. O uso mais 
difundido do glutaraldeído é na desinfecção de artigos se-
micríticos e instrumentos sensíveis ao calor. Não deve ser 
usado na limpeza de superfícies pelo seu teor tóxico e fator 
econômico. Há relatos de hipersensibilidade de funcioná-
rios ao manipular o glutaraldeído, como a sensibilidade na 
pele, irritação ocular e das vias aéreas, principalmente se 
utilizado em áreas pouco ventiladas.

GNC - Gás Natural Comprimido - Conexões e roscas 
para válvulas de cilindros para gases comprimidos - 
NBR 11725 - Produto resultante de um processamento 
para retirada dos condensados pesados do gás in-natura.

Goniômetro – Fisioterapia - Instrumento de medida em 
forma semicircular, utilizada para determinar restrições 
de amplitude de movimentos.

Gonioscopia- Oftalmologia - Exame para avaliar o ân-
gulo da câmara anterior. É especialmente importante para 
a avaliação de casos suspeitos de glaucoma (basicamente 
para diferenciar casos de ângulo estreito/fechado de casos 
de ângulo aberto), para estudo de tumores de íris, de trau-
ma ocular ou suspeita de outras anormalidades.

Gonioscópio - Aparelho que serve para demonstrar a 
rotação ocular.

 Gorro
(1) Proteção de exposição dos cabelos e couro cabeludo à 
matéria orgânica ou produtos químicos, bem como pro-
teção ambiental às escamas do couro cabeludo e cabelos.

(2) Descartável - Equipamentos de Segurança - Biosse-
gurança – É usado para proteger os cabelos de aerossóis 
e salpicos e o produto ou experimento de contaminações.

Grade
(1) Antidifusora – Equipamento de Raios-x - Respon-
sável pela redução dos efeitos de borramento da radiação 
espalhada na imagem radiográfica.

(2) de Amsler - Oftalmologia – Dispositivo para deter-
minar a integridade do campo visual, na área da região 
macular.

Grampeador
(1) Cirúrgico (a) Instrumentos cirúrgicos portáteis pro-
jetados para aplicar grampos em tecidos.  (b) Tendo uma 
pluralidade de grampos é descrito compreendendo uma 
estrutura de armação, com uma porção de nariz para di-
recionar o grampo em um campo de incisão, e incluindo  
um alojamento na mesma tendo uma porção de bigorna, 
um ejetor de grampos, um orientador para deformar o 
grampo por sobre a porção de bigorna e um seguidor de 
grampos para lançar continuamente os  grampos contra 
um membro de liberação. Dispositivos são adicional-
mente proporcionados para acionar o orientador em 
uma direção substancialmente transladável; o dispositivo 
de acionamento compreende um mecanismo de articu-
lação. Em adição, o grampeador é proporcionado com 
dispositivos para restabelecer a posição de inatividade do 
orientador, e dispositivos são proporcionados para evitar 
o duplo fornecimento de grampos no referido grampea-
dor cirúrgico.

(2) para Estofados - Equipamentos para manutenção 
de mobiliário - Para fixação de tecidos em sofás e poltro-
nas, papel, plásticos, borrachas e madeiras finas.

(3) Pneumático para Estofados - Equipamentos para 
manutenção de mobiliário - Para fixação de  tecidos em 
sofás e poltronas, papel, plásticos, borrachas e madeiras 
finas, vale-se de um sistema que utiliza a compressão de 
ar como forma de grampear, liberando cerca de 85 libras 
de pressão de ar nos grampos.

Grampos - Suturas - São montados em aplicadores espe-
ciais para uma melhor fixação.

Grande Porte – Classificação do hospital segundo o 
número de leitos - É o hospital que possui capacidade 
normal de 150 a 500 leitos.

Grandezas - Proteção Radiológica
(1) de Limitação de Dose - Dose efetiva e dose equiva-
lente.

(2) Operacionais - Grandezas mensuráveis, definidas em 
um ponto, estabelecidas para avaliar as grandezas de li-
mitação de dose.

Granulador – Equipamento utilizado para fazer granu-
lados de medicamentos na indústria farmacêutica.

Grosa - Ferramenta de desbaste.

Grupo - Classificação dos Resíduos de Serviços de Saú-
de - Resíduo de Serviço de Saúde - RSS
(1) A - Resíduos com a possível presença de agentes bio-
lógicos que, por suas características, podem apresentar 
risco de infecção.

(2) B - Resíduos contendo substâncias químicas que po-
dem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambien-
te, dependendo de suas características de inflamabilida-
de, corrosividade, reatividade e toxicidade.

(3) C - Quaisquer materiais resultantes de atividades hu-
manas que contenham radionuclídeos em quantidades 
superiores aos limites de isenção especificados  nas nor-
mas do CNEN e para os quais a reutilização é imprópria 
ou não prevista.
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(4) D - Resíduos que não apresentem risco biológico, 
químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, 
podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.

(5) E - Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais 
como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas 
de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamanta-
das, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micro-
pipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os uten-
sílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos 
de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares.

Grupo - Grupos de Risco dos Gases
(1) I - Não inflamáveis, não corrosivos e de baixa pe-
riculosidade. Ex: Ar sintético, Argônio, Hélio, Neônio, 
Dióxido de carbono, Nitrogênio, Óxido nitroso, Oxigê-
nio.

(2) II - Inflamáveis não-corrosivos e de baixa toxidez. 
Ex: Acetileno, Butano, Cloreto de metila, Hidrogênio, 
Metano, Propano, Gás natural, Etano, Cloreto de vinila, 
Deutério, Isobutano.

(3) III - Inflamáveis, corrosivos e tóxicos. Ex: Sulfeto de 
hidrogênio, Monóxido de carbono,  Brometo  de  meti-
la,  Dimetilamina, Óxido de etileno, Cloreto de metila, 
Metilmercaptana.

(4) IV - Tóxicos e/ou corrosivos e não inflamáveis. Ex: 
Amônia, Cloro, Flúor, Tetracloreto de Boro, Brometo de 
Hidrogênio, Cloreto de Hidrogênio, Dióxido de Enxo-
fre, Fluoreto de Hidrogênio, Iodeto de Hidrogênio.

(5) V - Espontaneamente inflamável. Ex: Silano

(6) VI - Muito venenosos. Ex: Arsina, Cloreto de ni-
trosila, Fosfina, Óxido nítrico, Cianogênio, Dióxido de 
Nitrogênio, Fosgênio, Seleneto de Hidrogênio.

GTOSS – Sigla de Gerência Geral de Tecnologia da Or-
ganização em Serviços de Saúde.

GTV – Medicina Nuclear - Sigla de Gross Tumor Volu-
me. Volume macroscópico do tumor, que seja palpável 
ou visível, por meio de propedêutica armada ou não.

Guarda-pó - Equipamentos de segurança - Biossegu-
rança - É usado dentro da área técnica, mesmo quando 
não se esteja executando algum trabalho, e em todos os 
trabalhos que envolvam os riscos descritos acima, pois 
protegem tanto a pele como as roupas do técnico. As 
mangas são longas, com elástico na extremidade. O fe-
chamento é frontal, com botões, preferencialmente de  
pressão. O guarda-pó é confeccionado em tecido de 
algodão ou misto, não inflamável, e tem comprimento 
abaixo dos joelhos. É usado permanentemente fechado. 
É lavado sempre que sujar ou, no mínimo, uma vez por 
semana, mesmo que apresente aspecto limpo. Para os 
que trabalham com amostras potencialmente contami-
nadas com agentes biológicos Classe 3 (Mycobacterium 
tuberculosis ou Histoplasma capsulatum, por exemplo), 
é utilizado um guarda-pó exclusivo para a área restrita 
de manuseio destes agentes. Este guarda-pó é desconta-
minado em autoclave antes da lavação normal.

Guia
(1) Abdutora – Fisioterapia - São colocadas entre as 
barras paralelas que servem para manter os membros 
inferiores separados durante o treino de marcha, evi-
tando uma marcha cruzada.

(2) Operacional - Proteção Radiológica - São expres-
sões da política gerencial dirigidas aos empregados (in-
cluindo projetistas de equipamentos e instalações). Eles 
são geralmente expressos como doses anuais abaixo das 
quais a gerência deseja operar. Eles não são limites nem 
alvos e devem ser suplementados por um requisito su-
perior de fazer o melhor sempre que seja razoavelmente 
exequível.

(3) Entubação - É um instrumento de metal ou plástico 
resistente, que pode ser moldado facilmente, sendo que 
uma vez introduzido dentro do tubo endotraqueal lhe 
confere formato e resistência adequados para facilitar a 
entubação.

Guilhotina
(1) Máquinas adequadas para o corte de chapas em aço 
1020/1030 ou outros materiais. 

(2) Mecânica - Equipamentos para a manutenção de ma-
teriais mecânicos É um tipo de ferramenta usada para 
cortar chapas de metal, incluindo alumínio, aço, latão, 
bronze e cobre.

Guincho Elétrico para Transferência - Guincho moto-
rizado para transferência de pacientes, deficientes físicos, 
obesos e terceira idade.

Gustômetro - O gustômetro baseia-se no fato de que 
pequenos estímulos elétricos sobre o receptor gustativo 
produzem um gosto amargo, podendo-se determinar a 
função gustativa em vários locais, porém sempre com o 
amargo.

 

G
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Haleto de prata – Radiologia - Material fotossensível da 
emulsão; nos filmes radiográficos, apresenta uma com-
posição entre 90 a 99% de brometo de prata e de 1 a 10% 
de iodeto de prata.

Halteres – Fisioterapia - Usados para exercícios dos 
mem bros superiores – braço e antebraço – com objetivo 
de fortalecimento muscular e aumento da amplitude de 
movimento (ADM).

Hamper – Suporte para saco onde são colocadas roupas 
de um hospital.

Haploscópio - Espécie de estereoscópio para exame dos 
eixos visuais.

Hematologia - Estudo do sangue e dos tecidos forma-
dores de sangue, assim como das afeções associadas aos 
mesmos.

Hematologia - É o ramo da Biologia que estuda o san-
gue. A palavra é composta pelos radicais gregos: Haima 
(de haimatos), “sangue” e lógos, “estudo, tratado, discur-
so”. A Hematologia estuda, principalmente, os elementos 
figurados do sangue: hemácias (glóbulos vermelhos), 
leucócitos (glóbulos brancos) e plaquetas. Estuda, tam-
bém, a produção desses elementos e os órgãos onde eles 
são produzidos (órgãos hematopoiéticos): medula óssea, 
baço e linfonodos. Além de estudar o estado de normali-
dade dos elementos sanguíneos e dos órgãos hematopoi-
éticos, estuda as doenças a eles relacionadas.

Hemocomponentes
(1) RDC Nº 57 - Ciclo produtivo do sangue humano e 
componentes e procedimentos transfusionais - Produ-
tos oriundos do sangue total ou do plasma, obtidos por 
meio de processamento físico.

(2) Especiais - Hemocomponentes oriundos do sangue 
total ou do plasma, obtidos por meio de processos físi-
cos, utilizados em outros procedimentos terapêuticos 
que não a transfusão.

(3) Irradiados – Hemocomponentes que devem ser pro-
duzidos utilizando-se procedimento que garantam que 
a irradiação tenha ocorrido e que a dose mínima tenha 
sido de 25 Gy (2.500 cGy) sobre o plano médio da unida-
de irradiada; processamento físico-químico ou biotecno-
lógico.

Hemoconcentrador - É constituído de um corpo cilín-
drico de policarbonato, com um conector lateral para 
drenagem do soluto, que pode ser realizada com auxílio 
de vácuo. Contém internamente fibras de polietersulfona 
filtrante, fixadas com resina de poliuretano. É indicado 
para ultrafiltração sanguínea para promover a remoção 
do excesso de fluído após procedimentos que utilizam 
hemodiluição, como na circulação extracorpórea em ci-
rurgias cardiovasculares.

Hemoderivados – Gerenciamento de resíduos hospita-
lares – Produtos farmacêuticos obtidos a partir do plas-
ma humano, submetidos a processos de industrialização 
e normatização que lhes conferem qualidade, estabilida-
de especificidade.

Hemodiálise
(1) Procedimento que promove a filtragem do sangue 
por via extracorpórea, através de uma membrana sintéti-
ca especial (contida em um dispositivo chamado dialisa-

dor). O sangue é bombeado através de tubos até o dialisa-
dor, onde ocorrem trocas seletivas de substâncias com o 
meio externo e retorna em seguida ao corpo do paciente. 
O dialisador é banhado por uma solução aquosa deno-
minada dialisato ou fluido de diálise, composto de ele-
trólitos, bicarbonato e glicose dissolvidos em água pura, 
que não entra em contato direto com o sangue, mas troca 
substâncias através da membrana do dialisador. Ureia, 
creatinina, água em excesso, etc., passam pela membra-
na, indo do sangue para o dialisato, assim como alguns 
eletrólitos, bicarbonato e glicose são transferidos do dia-
lisato para o sangue. Uma sessão de hemodiálise realiza 
apenas parte do trabalho dos rins e dura geralmente de 3 
a 4 horas. Os pacientes habitualmente necessitam de três 
sessões de hemodiálise por semana.

(2) Técnica para extrair as substâncias residuais do san-
gue, utilizando o princípio da diálise. A hemodiálise efe-
tua-se em doentes cujos rins deixaram de funcionar. O 
processo tem lugar num rim artificial ou dialisador. Uma 
corrente de sangue btida de uma artéria circula através 
do dialisador por um dos lados de uma membrana se-
mipermeável, enquanto uma solução eletrolítica de com-
posição semelhante ao sangue do paciente circula pelo 
outro lado. A água e as substâncias residuais filtram-se 
através da membrana, cujos poros são tão pequenos que 
impedem a passagem das células sanguíneas e das prote-
ínas. O sangue purificado volta ao organismo do doente 
através de uma veia.

Hemodinâmica - Unidade Funcional na qual são reali-
zados exames diagnósticos e intervenções terapêuticas 
por meio de radiologia cardiovascular, usualmente re-
correndo a cateteres e injeções de contraste. O acesso a 
essa unidade é restrito aos funcionários e pacientes em 
tratamento.

Hemograma - É um exame que avalia as células sanguí-
neas de um paciente, ou seja, as da série branca e ver-
melha, contagem de plaquetas, reticulócitos e índices 
hematológicos. O exame é requerido pelo profissional de 
saúde para diagnosticar ou controlar a evolução de uma 
doença. Um hemograma é constituído pela contagem das 
células brancas (leucócitos), células vermelhas (hemá-
cias), hemoglobina (Hb), hematócrito (Ht), índices das 
cé lulas vermelhas, e contagem de plaquetas. Hemograma 
Completo consiste do hemograma mais a contagem dife-
rencial dos leucócitos.

Hemostasia - É um conjunto de manobras manuais ou 
instrumentais para deter ou prevenir uma hemorragia 
ou impedir a circulação de sangue em determinado local 
em um período de tempo. As hemorragias podem ser de 
origem arterial, venosa, capilar ou mista. Podem trazer 
ameaça à vida do paciente ou a sua pronta recuperação; 
retardam a cicatrização; favorecem  a infecção e podem  
dificultar a visualização  das estruturas durante a cirur-
gia. Os instrumentais utilizados são as pinças  hemostáti-
cas de vários modelos e tamanhos. Apresentam formato 
semelhante ao da tesoura, diferindo-se delas pela presen-
ça da cremalheira entre as duas argolas, que permite o 
fechamento do instrumental de forma auto-estática com 
diferentes níveis de pressão de fechamento.

Hemoterapia - Unidade Funcional destinada à coleta, 
ao processamento, ao armazenamento, à distribuição e à 
transfusão de sangue e hemocomponentes.

H
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Hemovigilância - RDC Nº 57 - Ciclo produtivo do san-
gue humano e componentes e procedimentos transfu-
sionais - Conjunto de procedimentos de vigilância que 
abrange o ciclo do sangue, da doação à transfusão san-
guínea, gerando informações sobre os eventos adversos 
resultantes da doação e do uso terapêutico de sangue 
e componentes. Estas informações são utilizadas para 
identificar riscos, melhorar a qualidade dos processos e 
produtos e aumentar a segurança do doador e paciente, 
prevenindo a ocorrência ou a recorrência desses eventos.

HEPA – Sigla de High Efficiency Particulate Air filter (Fil-
tro de ar de alta eficiência para partículas).

Hepatologia - Estudo dos assuntos relacionados com as 
funções e as doenças do fígado.

Hidroterapia - Uso da água no tratamento das doenças. 
Atualmente, a hidroterapia ficou limitada à prática de 
exercícios em piscinas para a reabilitação de artríticos ou 
de doentes parcialmente paralíticos.

Higienização das Mãos - Remoção ou redução de suji-
dade e/ou de micro-organismos das mãos por meio de 
lavagem com água e sabonete simples ou medicado, ou 
por aplicação direta de produto antisséptico que dispensa 
enxágue.

Hipertrofia– Eletrocardiógrafos - Aumento da massa 
cardíaca (atrial ou ventricular, esquerda ou direita), das 
distâncias e, portanto, dos intervalos entre ondas (deslo-
ca o vetor resultante).

Histerometro
(1) Dispositivo para execução de exame ginecológico. É 
um instrumental, utilizado para a inserção de DIU, em 
mulheres que adotam esse tipo de método anticoncep-
cional.

(2) Instrumental, utilizado para a inserção de DIU, em 
mulheres que adotam esse tipo de método anticoncep-
cional.

Histerosalpingógrafo – Equipamento para realização 
da Histerossalpingografia (HSG) que é uma radiografia 
contrastada da cavidade uterina e das tubas (trompas). 
Realizam- se radiografias  em série, com a injeção de um 
líquido (contraste iodado) através do orifício do colo do 
útero, com o auxílio de um cateter (sonda) fino e flexí-
vel. O principal objetivo da Histerossalpingografia é ava-
liar a morfologia (formato) das tubas uterinas, verificar 
se estão obstruídas, dilatadas ou com trajeto alterado. 
Pode também dar informações sobre a anatomia do úte-
ro, malformação uterina, pólipos, miomas ou sinéquias 
(aderências, cicatrizes) uterinas.

Histeroscópio - Instrumento para observar a cavidade 
uterina.

Histerossalpingografia - É um exame de raios-x do úte-
ro e das trompas uterinas, com a utilização de contraste 
iodado, que é injetado no interior do útero.

Histoquímica - Estudo da identificação e distribuição 
dos compostos químicos no interior e entre as células 
mediante corantes indicadores e microscopia clássica e 
eletrônica.

HIV – Sigla de Human lmunnedeficiency Virus (Vírus da 
Imunodeficiência Humana).

Hollemback – Odontologia - O Hollemback é apropriado 
para fazer inserção de material pastoso, como curativos e 
resinas, na cavidade do dente.

Homogeneizador de Sangue – Equipamento especial-
mente designado para homogeneização de tubos de san-
gue à vácuo. Ideal para análise de corpúsculos sanguí-
neos e análise de fluxo de sangue para todas as amostras 
homogeneizadas em laboratório, com alta eficiência e 
consistência.

Hospedeiro
(1) Epidemiologia e Imunologia – Conceitos - É o ho-
mem ou outro animal vivo, inclusive aves e artrópodes, 
que ofereça, em condições naturais, substâncias ou aloja-
mento a um agente infeccioso.

(2) Transmissão de micro-organismos em hospitais - 
Pacientes expostos a um mesmo agente patogênico po-
dem desenvolver doença clínica ou simplesmente esta-
belecer uma relação comensal com o micro-organismo, 
tornando-se pacientes colonizados. Fatores como idade, 
doença de base, uso de corticosteróides, antimicrobia-
nos ou drogas imunossupressoras e procedimentos ci-
rúrgicos ou invasivos podem tornar os pacientes mais 
susceptíveis às infecções.

Hospital
(1) (a) Estabelecimento de saúde destinado a prestar as-
sistência sanitária em regime de internação, a uma deter-
minada clientela, ou de não internação, no caso de ambu-
latório ou outros serviços. (b) É parte integrante de uma 
organização médica e social, cuja função básica consiste 
em  proporcionar à população assistência médica integral, 
curativa e preventiva, sob quaisquer regimes de atendi-
mento, inclusive o domiciliar, constituindo-se também 
em centro de educação, capacitação de recursos humanos 
e de pesquisas em saúde, bem como de encaminhamento 
de pacientes, cabendo-lhe supervisionar e orientar os es-
tabelecimentos de saúde a ele vinculados tecnicamente.

(2) Dia-Isolado – Unidades especializadas no atendi-
mento de curta duração com caráter intermediário entre 
a assistência ambulatorial e a internação.

(3) Hospital Beneficente (a) É o que integra o patrimô-
nio de pessoa jurídica de direito privado, instituído e 
mantido por contribuições e doações particulares, des-
tinado à prestação de serviços a seus associados e res-
pectivos dependentes, cujos atos de constituição especi-
fiquem sua clientela, que não remunere os membros da 
sua diretoria, que aplique integralmente os seus recursos 
na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos so-
ciais e cujos bens, no caso de sua extinção, revertam em 
proveito de outras instituições do mesmo gênero ou ao 
Poder Público. (b) Hospital privado, instituído e manti-
do  por contribuições e doações particulares, destinado 
à prestação de serviços a seus associados, cujos atos de 
constituição especificam sua clientela. Não remunera os 
membros de sua diretoria, aplica integralmente os seus 
recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus 
objetivos sociais, e seus bens, no caso de sua extinção, 
revertem em proveito de outras instituições do mesmo 
gênero ou do poder público.

(4) com Especialidades - Hospital geral destinado a 
prestar assistência sanitária a doentes em  especialidades, 
além das quatro básicas.
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(5) de Base (a) É o hospital geral destinado a constituir-
-se em centro de coordenação e integração do serviço 
médico-hospitalar de uma área, devendo estar capacita-
do a prestar assistência especializada mais diferenciada 
a pacientes encaminhados de Hospitais Distritais, além 
da assistência médico-cirúrgica própria de hospital local. 
(b) Hospital de maior complexidade dentro de uma área 
definida.

(6) de Corpo Clínico Aberto (a) É o hospital que, mes-
mo tendo Corpo Clínico estruturado, permite, a qual-
quer profissional habilitado da comunidade, internar e 
tratar seus pacientes. (b) Hospital que, apesar de possuir 
corpo clínico próprio, permite que qualquer outro médi-
co utilize suas instalações para prestar assistência a seus 
doentes.

(7) de Corpo Clínico Fechado (a) É o hospital onde não 
se permitem, em rotina, atividades de outros profissio-
nais, que não os integrantes do próprio Corpo Clínico. 
(b) Hospital que, dispondo de corpo clínico próprio, não 
permite que qualquer outro médico utilize suas instala-
ções para prestar assistência a seus doentes.

(8) de Corpo Clínico Misto - É o hospital que, mesmo 
tendo Corpo Clínico fechado, faz concessão, por cortesia, a 
outros profissionais, para internar e assistir seus pacientes. 

(9) de Curta Permanência - É aquele cuja média de 
permanência de pacientes internados não ultrapassa 30 
(trinta) dias.

(10) de Ensino ou Hospital Universitário (a) Hospital 
que, além de prestar assistência sanitária à população, de-
senvolve atividades de  capacitação de recursos humanos. 
(b) É o hospital geral com as características e funções do 
Hospital de Base, utilizado por Escolas de Ciências da 
Saúde, como centro de formação profissional.

(11) de Grande Porte - Hospital com capacidade instala-
da de 151 a 500 leitos.

(12) de Longa Permanência - É aquele cuja média de 
permanência de pacientes internados ultrapassa 30 dias.

(13) de Médio Porte - Hospital com capacidade instala-
da de 1 a 150 leitos.

(14) de Pequeno Porte - Hospital com capacidade insta-
lada de até 50 leitos.

(15) de Porte Especial - Hospital com capacidade insta-
lada acima de 500 leitos.

(16) Dia - É a modalidade de atendimento em hospital 
na qual o paciente utiliza, com regularidade, os serviços 
da instituição, na maior parte do dia, para fins de trata-
mento e/ou reabilitação.

(17) Distrital - É o hospital geral que, além de prestar 
assistência médico-cirúrgica própria de hospital local a 
uma população determinada, presta serviços mais espe-
cializados a pacientes encaminhados de sua e de outras 
localidades, enviando pacientes necessitados de assistên-
cia mais complexa a um hospital de base.

(18) Especializado (a) É o hospital destinado, predomi-
nantemente, a atender pacientes necessitados da assistên-
cia de uma determinada especialidade médica. (b) Hos-
pital destinado a prestar assistência sanitária a doentes, 
em uma especialidade.

(19) Estatal ou Paraestatal - É o que integra o patri-
mônio da União, Estado, Distrito Federal e Municípios 
(pessoas jurídicas de direito público interno), autarquias, 
fundações instituídas pelo Poder Público, empresas pú-
blicas e sociedades de economia mista (pessoas jurídicas 
de direito privado).

(20) Filantrópico (a) É o que integra o patrimônio de 
pessoa jurídica de direito privado, mantido parcial ou 
integralmente por meio de doações, cujos membros de 
seus órgãos de direção e consultivos não sejam remune-
rados, que se proponha à prestação de serviços gratuitos 
à população carente em seus ambulatórios,  reservando 
leitos, de acordo com a legislação em vigor, ao interna-
mento gratuito, organizado e mantido pela comunidade 
e cujos resultados financeiros revertam exclusivamente 
ao custeio de despesa de administração e manutenção. 
(b) Hospital privado, que reserva para a população ca-
rente serviços gratuitos, respeitando a legislação em vi-
gor. Não remunera os membros de sua diretoria nem de 
seus órgãos consultivos, e os resultados financeiros rever-
tem exclusivamente à manutenção da instituição.

(21) Geral (a) É o hospital destinado a atender pacien-
tes portadores de doenças das várias especialidades mé-
dicas. Poderá ter a sua ação limitada a um grupo etário 
(hospital infantil), a determinada camada da população 
hospital militar, hospital previdenciário) ou a finalidade 
específica (hospital de ensino). (b) Hospital destinado a 
prestar assistência sanitária a doentes, nas quatros espe-
cialidades básicas.

(22) Hospital Local (a) É o hospital destinado a servir 
à população de determinada área geográfica, prestando, 
no mínimo, assistência nas áreas básicas de clínica médi-
ca, pediátrica, cirúrgica, obstétrica e de emergência. (b) 
Hospital que presta  assistência sanitária à população de 
uma área geográfica determinada, dentro de uma região 
de saúde.

(23) Noite – Modalidade de assistência na qual o doente 
utiliza, com regularidade, os serviços e o leito hospitalar, 
apenas durante o período noturno.

(24) Privado ou Particular (a) É o hospital que integra o 
patrimônio de uma pessoa natural ou  jurídica de direito 
privado, não instituída pelo Poder Público. (b) Hospital 
que integra o patrimônio de  uma pessoa natural ou jurí-
dica de direito privado, não instituída pelo poder público.

(25) Público - Hospital que integra o patrimônio da União, 
estados, Distrito Federal e municípios (pessoas jurídicas 
de direito público interno), autarquias, fundações institu-
ídas pelo poder público, empresas públicas e sociedades 
de economia mista (pessoas jurídicas de direito privado).

(26) Regional – Hospital que presta assistência sanitária 
à população de uma região de saúde.

(27) Secundário – Hospital geral ou especializado, des-
tinado a prestar assistência a clientes nas especialidades 
médicas básicas.

(28) Terciário – Hospital especializado ou com especia-
lidades, destinado a prestar assistência a  clientes em ou-
tras especialidades médicas além das básicas.

(29) Noite – É a modalidade de atendimento em hospital 
na qual o paciente utiliza, com regularidade, os serviços e 
o leito hospitalar, durante o período noturno.

H
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Humanização da atenção à saúde - Valorização da di-
mensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção 
e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com 
os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às ques-
tões de gênero, etnia, raça, religião, cultura, orientação 
sexual e às populações específicas.

Hydrocollator - Dispositivo que consiste em um banho 
de água com termostato para a colocação de almofadas 
de aquecimento de pano cheio de bentonita. Quando  as 
almofadas são removidas do banho, eles são colocados 
em coberturas e colocado sobre o paciente.
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ICRP - Proteção Radiológica – Sigla de International 
Commission on Radiological Protection.

ICRU – Medicina Nuclear - Sigla de International Com-
mission on Radiation Units and Measurements ou Comis-
são Internacional de Unidades e Medidas de Radiação.

Identificação - Gerenciamento de resíduos hospitala-
res - Conjunto de medidas que permite o reconhecimen-
to dos resíduos contidos nos sacos e recipientes, forne-
cendo informações ao correto manejo dos RSS.

Imagem
(1) Radiologia - Representação da forma ou do aspecto 
de um objeto por meio de luz ou radiação, em movimen-
to ou após o processamento.

(2) Latente - Radiografia (a) Imagem não visível por 
meios comuns. Conjunto de partículas de prata que fo-
ram sensibilizadas pelos raios-x. Convertida em imagem 
visível pelo processamento radiográfico. (b) Um filme, 
quando exposto à radiação; embora a imagem ainda não 
seja visível, esse filme contém informações sobre a inten-
sidade da radiação sobre ele; tem-se assim, a chamada 
imagem latente.

(3) por Ressonância Magnética – Método não invasivo 
de demonstração de anatomia interna baseado no princí-
pio de que os núcleos atômicos em um campo magnético 
forte absorvem pulsos de energia de radiofrequência e as 
emitem como ondas de rádio que podem ser reconstruí-
das nas imagens computadorizadas.

(4) Tridimensional – Processo de geração de imagens 
tridimensionais por métodos eletrônicos, fotográficos, 
ou outros. Por exemplo, imagens tridimensionais podem 
ser geradas  por  montagem  de  imagens  tomográficas  
variadas,  como  o  auxílio  de  um computador, enquanto 
as imagens  fotográficas em 3-D (holografia) podem ser 
feitas por exposição de filme ao padrão de interferência 
criado quando duas fontes de luzes a laser iluminam so-
bre um objeto.

Imagenologia - Unidade Funcional destinada à realiza-
ção de exames e/ou terapias que se utilizam de imagens. 
São exemplos: radiologia, hemodinâmica, tomografia, 
ressonância magnética, endoscopia digestiva e respira-
tória.

Imagiologia Médica - Popularmente conhecida como 
exame de imagem, se refere às técnicas e processos usa-
dos para criar imagens do corpo humano para análise 
clínica. A imagiologia desempenha um papel central no 
processo de cuidados de saúde na comunicação médica, 
educação, investigação e diagnóstico. Com técnicas de 
imagem cada vez mais sofisticados, que não só mostrar a 
estrutura do corpo em detalhe, como também a função 
dos tecidos  dentro do corpo. Embora existam muitos ti-
pos de equipamento de imagem, as diferentes modalida-
des de imagem adquiridas de forma analógica ou digital.

Imobilizador
(1) de Joelho (Posição Funcional) - Auxiliar no trata-
mento de doenças que acometam o joelho promovendo 
imobilização do mesmo. Indicado para situações de ins-
tabilidade de artrose e artrite reumatoide, afecções trau-
máticas do joelho em substituição ao aparelho gessado e 
treinos de ortostatismo em lesões paralíticas dos mem-
bros inferiores.

(2) de Tornozelo – Indicado para entorses de tornozelo 
pois substituí a goteira gessada. Prevenção e  tratamento 
das deformidades da artrite reumatóide, usada em ativi-
dades esportivas retirando-se as barbatanas dorsais.

(3) em Oito para Clavícula – Elemento que oferece a 
imobilização adequada para fraturas e luxações da cla-
vícula.

(4) Parcial do Joelho – Indicado para afecções traumá-
ticas do joelho, prevenção da recidiva no retorno às ati-
vidades e reeducação da marcha em sequelas da AVC, 
artroses, artrite reumatóide.

Impedanciômetro – Instrumento que mede a função 
do ouvido médio pela capacidade de movimentação da 
membrana timpânica em função da variação de pressão 
no canal auditivo.

Implante
(1) Anticoncepcional - É uma pequena cápsula que con-
tém o hormônio etonogestrel. O contraceptivo possui 
4cm de comprimento e 2mm de diâmetro. Ele é intro-
duzido embaixo da pele por meio de um aplicador des-
cartável.

(2) Auditivo - Conhecido popularmente como ouvido 
biônico, o implante coclear é um dispositivo eletrônico 
que tem o objetivo de substituir as funções das células do 
ouvido interno de pessoas com surdez profunda que não 
são beneficiadas pelo uso de aparelhos auditivos.

(3) Capilar - É uma técnica cirúrgica que consiste em 
remover cabelo de uma área doadora do paciente e trans-
plantá-los para um local sem cabelos, inserindo fio por 
fio, mantendo preservadas as raízes.

(4) Cardiovascular - O dispositivo cardiovascular bio-
absorvível, e ainda em fase de estudos em vários países, 
restaura o fluxo sanguíneo ao abrir uma artéria obstruí-
da. Depois de inserido, ele é absorvido pelo organismo 
em aproximadamente dois anos, deixando os  pacientes 
com uma artéria tratada e livre de um implante metálico 
permanente.

(5) Coclear Híbrido - É uma nova tecnologia deriva-
da do implante coclear tradicional. Foi concebido para 
tratar pacientes que possuem perda auditiva severa a 
profunda em frequências agudas, mas com frequências 
graves (250 a 1000 Hz) com perda auditiva até moderada 
severa. Pacientes com esse perfil audiométrico apresen-
tam grande dificuldade de discriminação sonora. Enten-
dem os sons graves (principalmente vogais), mas não os 
sons agudos (principalmente as consoantes), levando 
a uma discriminação sonora muito pobre. O paciente 
ouve o som da fala, mas entende muito pouco do que 
é dito.

(6) de Mama - Próteses - É uma prótese usada  para al-
terar o tamanho, forma e contorno das mamas de uma 
mulher. Na cirurgia plástica reconstrutiva, os implantes 
de mama podem ser colocados para restaurar a aparên-
cia natural da mama em pacientes de pós-mastectomia e 
de reconstrução da mama ou para corrigir defeitos con-
gênitos e deformidades da parede torácica. Eles também 
são usados cosmeticamente para melhorar ou aumentar 
a aparência da mama através da cirurgia de mamoplastia 
de aumento.

I
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(7) Dentário - São suportes ou estruturas de metal (nor-
malmente de titânio) posicionadas cirurgicamente no 
osso maxilar abaixo da gengiva para substituir as raízes 
dentárias. Uma vez colocados, permitem ao dentista 
montar dentes substitutos sobre eles.

(8) Ginecológico - Implante Anticoncepcional. O im-
plante anticoncepcional é uma pequena cápsula que con-
tém o hormônio etonogestrel. O contraceptivo possui 4 
cm de comprimento e 2mm de diâmetro. Ele é introduzi-
do embaixo da pele por meio de um aplicador descartável.

(9)  Malar - Implante facial é um procedimento médico 
da cirurgia estética ou reconstrutiva que visa modificar 
as várias estruturas do contorno facial, como os ossos 
malares, mento, zigomático, ou mesmo as orelhas e o 
dorso nasal.

(10) Mamário - Também conhecida como mamoplastia 
de aumento, a cirurgia de aumento de mama utiliza im-
plantes para dar volume aos seios ou restaurar o volume 
mamárioperdido após perda de peso ou gravidez.

(11) Ortopédico - Compreendem todos os produtos 
médicos implantáveis com finalidade ortopédica, e são 
utilizados diretamente para substituição articular, síntese 
óssea, ligamentoplastia e manutenção funcional da colu-
na vertebral de seres humanos. Estão inseridos dentro da 
categoria de produtos médicos, outrora denominados de 
correlatos, em conjunto com os demais materiais de uso 
em saúde, equipamentos médicos e os produtos de diag-
nóstico de uso in vitro.

Impressora
(1) Dispositivo de  impressão é um periférico que, quan-
do conectado a um computador ou a uma rede de com-
putadores, tem a função de dispositivo de saída, impri-
mindo textos, gráficos ou qualquer outro resultado de 
uma aplicação.

(2) de Código de Barras - Equipamento para impressão 
de etiquetas com código de barras, ideal para estabeleci-
mentos comerciais, farmácias, indústrias de porte médio 
e pequeno, empresas de logística, supermercados, hospi-
tais etc.

(3) Fiscal Térmica - Impressora fiscal é um equipamen-
to que substitui a forma manual para emissão de notas 
fiscais em estabelecimentos comerciais. As térmicas emi-
tem uma via do Cupom Fiscal para o Cliente e uma có-
pia fica armazenada em sua memória fiscal, a impressão 
e gravação dos registros é sequencial e todos os cupons 
(fiscais, não-fiscais e gerenciais) impressos também são 
numerados sequencialmente.

(4) para Imagens Médica – Equipamentos que impri-
mem exames de ultrassonografia, ressonância magné-
tica, tomografia, raios-x, dentre outros. Devem possuir 
alta resolução, de forma a prover aos médicos os melho-
res e mais claros materiais possíveis para realizar seus 
diagnósticos com precisão.

(5) para Máquina de Ultrassom – Muitas máquinas de 
ultrassom possuem impressoras  térmicas que podem ser 
usadas para capturar uma cópia em papel da imagem do 
mostrador.

IMRT – Medicina Nuclear – Sigla de Intensity Modula-
ted Radiation Therapy ou Radioterapia com modulação 
de intensidade de feixe.

Imunidade - Epidemiologia e Imunologia – Concei-
tos - É a resistência específica de um hospedeiro contra 
determinado agente etiológico, ligado principalmente a 
fatores humorais e teciduais. Atualmente, a imunidade 
compreende também os mecanismos pelos quais o orga-
nismo não reconhece como próprios não só micro-orga-
nismos, como outros agentes ou substâncias, inativando-
-os ou rejeitando-os.

Imunização - Epidemiologia e Imunologia – Conceitos 
- Ato de se tornar imune. Divide-se em ativa e passiva. 
Na imunização ativa, o próprio hospedeiro adquire o es-
tado imunitário pela formação de anticorpos; ela pode 
ser natural (caso de infecção, acompanhada ou não de 
sintomas) ou artificial (vacinas). Em geral ela é de dura-
ção mais longa que a imunização passiva. A imunização 
ainda pode ser latente, adquirida por meio de uma infec-
ção não acompanhada de sintomas diagnosticáveis cli-
nicamente, como ocorre habitualmente na poliomielite. 
Na imunização passiva, o indivíduo adquire imunidade 
pela administração de anticorpos específicos formados 
no  organismo de outro animal ou pessoa. Pode também 
ser natural (imunização congênita, por exemplo) ou arti-
ficial (soros hiperimunes, soro de convalescentes, gama-
globulina).

Imunologia - Setor da Biologia que estuda os fenómenos 
de imunidade.

Inalador Ultra-sônico - É indicado para crianças, adul-
tos e idosos. Leve, portátil e silencioso. Com exclusivo 
adaptador para carro. Possui controle de intensidade de 
névoa selecionável em três níveis, timer de desligamen-
to automático indexado ao ajuste de névoa,  memória 
automática da última intensidade selecionada. Processo 
da inalação: Inalação inicia na contração do diafragma, 
que resulta na expansão do espaço intrapleural e um au-
mento na pressão negativa de acordo com a Lei de Boyle. 
Esta pressão negativa provoca um fluxo de ar devido a 
diferença de pressão entre a atmosfera e os alvéolos. O ar 
entra no organismo, inflando os pulmões, passando atra-
vés do nariz e da boca, seguindo pela faringe e traqueia e 
em fim entrando nos alvéolos.

Incapacidade (significante, persistente ou permanen-
te) – Medicina Nuclear - Condição caracterizada por di-
minuição da capacidade laborativa; invalidez parcial ou 
total; perda da higidez para realização das atividades de 
rotina ou dificultação das atividades da vida diária.

Incidência
(1) Epidemiologia e Imunologia – Conceitos - Número 
de casos novos que vão aparecendo em uma comunida-
de, durante certo intervalo de tempo, dando uma ideia 
dinâmica do desenvolvimento do fenômeno.

(2) Radiologia - Termo de posicionamento que descreve 
a direção ou o trajeto do feixe de raios-x.

Incinerador para Resíduos Sólidos Hospitalares - Inci-
neração é a queima do lixo em fornos e usinas próprias. 
Apresenta a vantagem de reduzir bastante o volume de 
resíduos. Além disso, destrói os microrganismos que 
causam doenças, contidos principalmente no lixo hospi-
talar e industrial.

Incisão - Corte cirúrgico dos tecidos moles como a pele 
ou o músculo por meio de um bisturi ou escalpelo.
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Incubadora
(1) B.O.D. - Adequado para abrigar conjunto de frascos 
com agitação para determinação do DBO (demanda bio-
química do oxigênio); também utilizado para trabalhos 
de incubação em geral, teste de envelhecimento precoce 
de sementes e outros.

(2) de Transporte – É destinada ao transporte de alto ris-
co de prematuros de baixo peso ou recém-nascidos com 
graves enfermidades.

(3) Neonatal - É um equipamento médico-assistencial 
usado para a manutenção da vida de recém-nascidos pre-
maturos. Sua função é proporcionar ao recém-nascido 
um ambiente termoneutro através do controle da tempe-
ratura e da umidade relativa do ar.

Indicador
(1) Biológico - Controle da eficácia da esterilização (a) 
São reconhecidos como os que melhor retratam o pro-
cesso de esterilização, pois são os únicos que consideram 
todos os parâmetros e, portanto, garantem a sua seguran-
ça. São utilizados um grande número de esporos bacte-
rianos. Para autoclaves, Bacillusstearothermophilus e para 
óxido de etileno, Balillussubtilis var niger. Atualmente, o 
avanço tecnológico permite uma resposta biológica da 
segurança do processo dentro de 1-3 horas. (b) São sus-
pensões de microrganismos de padrões e concentrações 
conhecidas, apresentados em fitas ou ampolas, utilizados 
na monitorização dos processos de esterilização.

(2) de Irradiação do Sangue - Etiqueta autoadesiva para 
controle de processo de irradiação de sangue total ou he-
mocomponentes. Os indicadores indicam se  os produtos 
foram expostos ou não ao nível de irradiação manifesta-
do pelas especificações de opacidade total e um mínimo 
de densidade ótica do filme sensível à este nível de irra-
diação.

(3) de Processo de Esterilização, química / Enzimática 
- Esterilização (a) Uma tira revestida enzima ou fita que 
muda de cor quando exposto a um resultado eficaz de es-
terilização, indicando que os parâmetros de esterilização 
foram cumpridos. (b) Um indicador de esterilização con-
cebido para responder com uma característica química 
ou alterações físicas com uma ou mais das condições  fí-
sicas  no interior da câmara de esterilização.

Índice
(1) Epidemiologia e Imunologia – Conceitos - Rela-
ção entre dois fenômenos. Em sentido mais estrito, “ín-
dice” é o quociente entre o número de vezes que um 
fenômeno ocorreu e o número de vezes que outro fenô-
meno ocorreu.

(2) de Gravidade - Valor que reflete o grau de disfunção 
orgânica de um paciente.

Indivíduo
(1) do Público - Proteção Radiológica - Qualquer mem-
bro da população não submetido a exposição ocupacio-
nal ou exposição médica.

(2) Imune - Epidemiologia e Imunologia – Conceitos - É 
a pessoa (ou animal) que possui anticorpos protetores es-
pecíficos ou imunidade celular, em consequência de uma 
infecção ou imunização anterior, ou cujo organismo se 
acha predisposto, graças a qualquer dessas circunstâncias, 
a reagir eficazmente mediante a produção de anticorpos 

suficientes para prevenir a doença,  quando em contato 
com o seu agente infeccioso. A imunidade é relativa, po-
dendo uma proteção normalmente considerada eficaz ser 
superada por uma dose excessiva do agente infeccioso ou 
por sua penetração por uma porta de entrada inusitada.

Infarto – Eletrocardiógrafos - Causado por morte do te-
cido muscular (anóxia); não conduz nem gera potenciais, 
desordenando a contração.

Infecção
(1) Resultado da presença de agentes infecciosos (micró-
bios) específicos no organismo humano ou animal.

(2) Epidemiologia e Imunologia – Conceitos - Pene-
tração e desenvolvimento ou multiplicação de um agente 
infeccioso no organismo do homem ou de outro animal.

(3) Endógena - Causada pela própria doença do paciente.

(4) Exógena - Proveniente do ambiente hospitalar, atra-
vés do ar, artigos hospitalares, falta de higienização do 
ambiente e artigos e principalmente das mãos.

(5) Generalizada - Termos utilizados em Terapia In-
tensiva - Ver Sepse/choque séptico.

(6) Hospitalar – (a) Infecção contraída no ambiente 
hospitalar ou em outro serviço de assistência médica. 
Pode manifestar-se durante a internação ou depois da 
alta. Acomete pacientes, visitantes ou a própria equipe 
do estabelecimento. (b) Termos utilizados em Terapia 
Intensiva - Termo utilizado para descrever as infecções 
adquiridas depois de determinado tempo de internação 
no hospital. Na UTI além do fato de os pacientes serem 
graves, apresentando comprometimento de sua resposta 
imunológica,existe a necessidade de procedimentos  mé-
dico-cirúrgicos, que apesar de beneficiarem os pacientes 
aumentam o risco de infecção. Apesar dos cuidados e me-
didas de prevenção instituídas, estes pacientes estão sob 
risco maior de infecções por conta da gravidade de sua 
doença e maior necessidade de intervenções terapêuticas. 

(7) Inaparente - Epidemiologia e Imunologia – Con-
ceitos - Presença de infecção num hospedeiro sem o apa-
recimento de sinais ou sintomas clínicos. As infecções 
inaparentes só são identificadas por métodos de labora-
tório.  inônimo: Infecção subclínica.

Infectocontagiosa - Diz-se da doença infeciosa que fa-
cilmente se transmite por contágio. São exemplos de 
doenças infectocontagiosas, a tuberculose,  a difteria,  a 
varíola, o sarampo, a paralisia infantil, a febre tifoide.

Infestação - Epidemiologia e Imunologia – Conceitos 
- Por infestação de pessoas e animais entende-se o aloja-
mento, desenvolvimento e reprodução de artrópode na 
superfície do corpo ou nas vestes. Objetos e locais infes-
tados são os que albergam ou abrigam formas animais, 
especialmente artrópodes e roedores.

Inflamação - Epidemiologia e Imunologia – Conceitos 
- Reação local do organismo a um agente físico, químico 
ou biológico, tendendo a destruí-lo, limitar sua difusão e, 
a seguir, reparar e substituir os tecidos atingidos.

Infraestrutura
(1) em Saúde - Estrutura física e organizacional das 
instituições ou das Unidades de Saúde. Possibilita que 
uma combinação de medidas de promoção, proteção, 
prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação sejam 
realizadas.

I
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(2) Predial - Unidade Funcional responsável por pro-
porcionar abastecimento e aquecimento de água; gera-
ção, alimentação e distribuição de energia; tratamento 
de esgoto; reserva de gases  combustíveis e medicinais; 
guarda de veículos; locação de equipamentos do sistema 
de ar-condicionado; entre outros.

Injetor para Osso Vertebral - Substâncias destinadas a 
serem utilizadas para substituir o osso cortical/esponjo-
so no corpo vertebral para estabilizar fraturas de com-
pressão vertebral.

Inquérito epidemiológico – Epidemiologia e Imuno-
logia – Conceitos - Levantamento epidemiológico feito 
por meio de coleta ocasional de dados, quase sempre por 
amostragem, que forneça dados sobre a prevalência de 
casos clínicos ou portadores, em uma determinada co-
munidade.

Inseticida - Epidemiologia e Imunologia – Conceitos - 
Qualquer substância química empregada na destruição 
de artrópodes, sob a forma de pó, líquido, borrifo, nebli-
na ou aerosol. As substâncias utilizadas têm, geralmente, 
ação residual. Emprega-se, em geral, o termo larvicida 
para designar os inseticidas que se destinam, especifica-
mente, à destruição de formas imaturas de artrópodes e 
imagocida ou adulticida para os que visam à destruição 
de artrópodes adultos

Inspeção
(1) Procedimento que faz parte do programa de manu-
tenção preventiva e que consiste na calibração e verifica-
ções simplificadas do funcionamento do equipamento. 
Ex: verificação do pH dos reagentes de uma processado-
ra de filmes de equipamento de raios-x, verificação do 
nível de óleo lubrificante do grupo gerador, teste de fun-
cionamento do sistema de alarmes  em equipamentos de 
hemodiálise, etc.

(2) Métodos de exame - É a observação do estado geral 
do paciente, coloração da pele, presença de deformação 
como edema, estado nutricional, padrão de fala, tempe-
ratura corporal, postura, movimento do corpo.

Instalação
(1) Móvel - Proteção Radiológica - Equipamento de 
raios-x montados em veículos automotores.

(2) Radiativa - Gerenciamento de resíduos hospitala-
res - Estabelecimentos onde se produzem,  processam, 
manuseiam, utilizam, transportam ou armazenam fon-
tes de radiação, excetuando-se as instalações nucleares 
definidas na norma CNEN-NE-1.04 “Licenciamento de 
Instalações Nucleares” e os veículos transportadores de 
fontes de radiação.

(3) Radiológica, ou simplesmente Instalação - Prote-
ção Radiológica - O equipamento de raios-x, seu painel 
de controle e demais componentes, o ambiente no qual 
está instalado, e respectivas blindagens.

Instituto de Documentação Odontológica - Resolução 
SS-15 - É o estabelecimento de assistência odontológica 
caracterizado por realizar tomadas radiográficas intra 
ou extra orais,  independente do tipo e quantidade de 
aparelhos de radiação ionizante, além de realizar molda-
gens  da cavidade bucal, fotografias intra e extra bucais, 
e outros exames complementares.

Instrumental
(1) Inoxidável – Muitos instrumentos de uso médico são 
confeccionados com este material devido a facilidade de 
esterilização.

(2) Odontológico - Odontologia – Elemento que tem 
como função possibilitar ao odontólogo realizar os pro-
cedimentos de atendimento ao paciente.

(3) para Endoscopia – Série de instrumentos destinados 
especificamente para a realização de endoscopia.

(4) para Periodontia Sonda Milimetrada – Odontolo-
gia - Utilizadas para medição do sulco gengival. 

(5) para Procedimentos – Odontologia - Instrumentais 
usados em diversas especialidades odontológicas.

Instrumento
(1) RDC Nº 57 - Ciclo produtivo do sangue humano 
e componentes e procedimentos transfusionais - Todo 
dispositivo utilizado para realização de medição e afe-
rição, não considerado equipamento, tais como pipeta, 
termômetro, tensiômetro, dentre outros.

(2) Cirúrgico – Ferramentas ou implementos manuais 
usados por profissionais de saúde para o desempenho de 
tarefas cirúrgicas.

(3) de Teste - Dispositivo usado avaliar teste de outros 
dispositivos médicos e de outro equipamento que devem 
mostrar os valores corretos a toda hora. Por este processo 
de teste, podem ser executados ajustes de calibração dos 
outros dispositivos. Incluído neste grupo de dispositivo 
estão os  instrumentos de testes eletrônicos, mecânicos e 
medidos a gás.

(4) Guia de Estereostático - Neurocirurgia - Guia de 
instrumento de estereostático é um dispositivo eletrônico 
ou não que consiste em uma armação rígida, componen-
tes para posicionamento e alinhamento, e um mecanis-
mo de guia calibrado para posicionar sondas ou outros 
instrumentos precisamente dentro do cérebro, espinha 
dorsal, ou outra parte do sistema nervoso de um pacien-
te. Alguns guias são um componente de um instrumento 
cirúrgico integrado ou um sistema de tratamento plane-
jado e podem incluir software e hardware utilizado como 
interfaces com outros instrumentos.

Insuflador
(1) Videolaparoscópio - Insufla gás carbônico no inte-
rior da cavidade abdominal, que é utilizado para criar o 
espaço necessário para a realização da operação.

(2) para Cateter - É um dispositivo utilizado para insu-
flação de cateter balão durante procedimentos cirúrgicos, 
monitorando a pressão e desinsuflando o balão.

Insumos Farmacêuticos
(1) Droga ou matéria-prima aditiva ou complementar de 
qualquer natureza, destinada a emprego em medicamen-
tos, quando for o caso, e seus recipientes.

(2) Qualquer produto químico ou material (por exem-
plo: embalagem) utilizado no processo de fabricação 
de um medicamento, seja na sua formulação, envase ou 
acondicionamento.

Integradores - Controle da eficácia da esterilização 
- São definidos como um monitor de esterilização que 
permite uma leitura definida e instantânea por acessa-
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rem todas as variáveis imprescindíveis para a segurança 
da esterilização. Recomenda-se a colocação do teste no  
centro geométrico dos pacotes densos e observar o resul-
tado antes da liberação da carga do material esterilizado. 
Convém esclarecer que os integradores não substituem 
os testes biológicos por não lidar com as múltiplas variá-
veis da morte microbiana, porém, por integrarem todos 
os requisitos aos processos de esterilização, são impor-
tantes recursos adicionais no controle da sua segurança.

Integral (“integral bassinet”) - Berço aquecido – Con-
figurações de berços aquecidos - Permite suporte tér-
mico integral ao recém-nascido doente e ainda pode 
funcionar como uma plataforma de ressuscitação na sala 
de parto ou de cirurgia.

Intensificação de Imagem Radiográfica – Melhora na 
qualidade de uma imagem de Raio-x pelo uso de uma 
tela, tubo ou filtro de intensificação e por técnicas otimi-
zadas de exposição. Métodos de processamento digital 
são geralmente aplicados.

Intensificador de Imagem – Ver Écrans.

Intensivista - Termos utilizados em Terapia Intensiva 
- Médico com especialização em terapia intensiva (me-
dicina intensiva), capacitado para o tratamento de doen-
ças agudas ou crônicas, que levem a grave disfunção dos 
principais órgãos e/ou sistemas do corpo humano.

Interferômetro oftálmico – Oftalmologia - Instru-
mento utilizado para a realização da Biometria por in-
terferometria que é um exame utilizado para realizar o 
cálculo do grau da Lente  Intra-ocular (LIO) que irá ser 
implantada para substituir o cristalino opaco removido 
na cirurgia da catarata.

Internação
(1) Admissão de um paciente para ocupar um leito hos-
pitalar, por um período igual ou maior que 24 horas.

(2) Unidade destinada à acomodação e assistência do 
paciente internado.

(3) Atribuição do Estabelecimento Assistencial de Saúde 
que se refere a um conjunto de atividades  voltadas para 
o atendimento a pacientes que necessitam de assistência 
direta por período superior a 24 horas.

(4) Especial - Unidade destinada a doentes que exijam 
cuidados especiais.

(5) Geral - Unidade destinada à internação de pacientes 
em leitos indiferenciados.

(6) Terminologia médico-hospitalar - É a admissão de 
um paciente para ocupar um leito hospitalar.

Interpretação de Imagem Assistida por Computador – 
Sistemas desenvolvidos para auxiliar na interpretação de 
imagens de ultrassom, radiografia, etc. para diagnóstico 
de doenças.

Intra-cath - Termos utilizados em Terapia Intensiva – 
O mesmo que Cateter Venoso Central.

Introdutores percutâneos para cateter com válvula he-
mostática - São dispositivos plásticos com um formato 
tubular para acesso a diversas partes internas do corpo 
humano. Podem ser encontrados em diversos diâmetros 
e comprimentos. Em uma das extremidades, existe um 

conector do tipo “Luer” onde poderá ser acoplada uma 
válvula hemostática. Esta válvula tem um desvio lateral 
onde se adapta um pequeno tubo de PVC com uma “tor-
neirinha” na ponta. Dentro do introdutor passa um di-
latador, de tamanho compatível, com uma ponta afilada 
em uma extremidade e um conector tipo “luer” na outra. 
Este produto é indicado para acesso vascular central ou 
periférico, acesso subcutâneo à cavidades. Por meio do 
introdutor, pode-se passar cateteres vasculares, cateteres 
diagnósticos, cateteres terapêuticos, sondas, fios de mar-
ca passo, pinças de biópsia, instrumentos de cirurgia por 
endoscopia etc.

Intubação - Termos utilizados em Terapia Intensiva - 
Passagem de tubo endotraqueal através da boca ou na-
rina, até a traqueia, para garantir a permeabilidade das 
vias aéreas e utilização de ventilação artificial.

Invólucro
(1) Embalagem é qualquer acondicionamento que tem a 
finalidade de permitir  a entrada do agente esterilizador e 
proteger o produto contra a entrada de microrganismos, 
poeira e umidade enquanto o artigo estiver armazenado.

(2) para Traslado de Corpo – Usado Para transporte, 
isolamento visual e retenção de líquidos corpóreos de 
cadáveres em situações onde necessitam ser transporta-
dos de local.

Iodo
(1) Antissépticos - O iodo tem imediata ação contra 
bactérias e vírus entéricos e contra cistos de protozoá-
rios. Microbactérias e esporos de bacilos e de clostrídios 
podem também serem eliminados pelo iodo. Além dis-
so, foi observada atividade fungicida e tricomonicida do 
iodo.

(2) Princípios ativos usados como desinfetantes hospi-
talar - Além do uso como anti-séptico pode ser usado na 
desinfecção de vidros, ampolas, estetoscópio, otoscópio, 
termômetros, endoscópios, metais resistentes à oxidação 
e bancadas. A formulação pode ser de álcool iodado, 
contendo 0,5 e 1,0 % de iodo livre em álcool etílico de 
77% (v/v), que corresponde a 70% em peso ou iodóforos 
na concentração de 30 a 50 mg/l de iodo livre.

(3) Ventriculografia – Exames radiológicos - Exame 
radiográfico dos ventrículos cerebrais com contraste io-
dado.

Iodóforos Anti-sépticos - O iodóforo mais conhecido 
é a polivinilpirrolidona um composto de 1 vinil-2- po-
límero pirrolidona com iodo (PVPI). Em nosso meio as 
formulações disponíveis até o momento são: PVPI deger-
mante para degermação das mãos e antebraços da equipe 
cirúrgica; PVPI alcoólico indicado para aplicação em pele 
íntegra e PVPI aquoso para curativos e aplicação sobre 
mucosas por exemplo na anti- sepsia antes da sondagem 
vesical. Todas estas formulações são tamponadas para pH 
da pele.

IRD - Proteção Radiológica – Sigla do Instituto de Ra-
dioproteção e Dosimetria.

Irrigador/Aspirador - Videolaparoscópio - Utilizado 
para a irrigação e aspiração defluidos orgânicos ou não. 
Importante para a aspiração de sangue e para a lavagem 
da cavidade com soro fisiológico.

I
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Isolamento
(1) Termos utilizados em Terapia Intensiva - Leitos es-
peciais em que são colocados pacientes com bactérias re-
sistentes a um grande número de antibióticos, para evitar 
a disseminação destas bactérias.

(2) Quarto destinado a internar pacientes suspeitos ou 
portadores de doenças transmissíveis ou proteger  pa-
cientes altamente suscetíveis (imunodeprimidos ou imu-
nosuprimidos).

(3) Unidade dotada de barreira contra contaminação, 
destinada a internar suspeitos ou portadores de doenças 
transmissíveis.

(4) Segregação de pessoas ou animais infectados, durante 
o período de transmissibilidade da doença, em lugar e 
condições que evitem a transmissão do agente infeccioso 
aos suscetíveis.

(5) Reverso - Unidade dotada de barreira contra conta-
minação, destinada à proteção de doentes altamente sus-
cetíveis, os imunodeprimidos e os queimados.
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Joelheira - É um equipamento de proteção que tem por 
objetivo firmar e proteger o joelho.

Jogo de chave
(1) Allen de Precisão - Conjunto de ferramentas para a 
maleta de eletrônica – Ferramenta utilizada em parafu-
sos cuja cabeça tem um sextavado interno.

(2) de Precisão Fenda/Phillips - Conjunto de ferra-
mentas para a maleta de eletrônica - Ferramenta de 
metal com cabo de material variado, geralmente plástico 
ou acrílico, podendo também ser isolada, de ponta cha-
ta e estreita. Sua função é ser  introduzida na fenda de 
um parafuso (tipo fenda) para girá-lo, apertando-o ou 
afrouxando-o.

(3) Fixa - Conjunto de ferramentas para a maleta de 
mecânica – Ferramentas  para esforços de torque, aperto 
e desaperto de luvas, porcas, tubos, entre outros.

Jogo de Halteres - Equipamento usado para realizar 
exercícios em treinamento com pesos.

Jogo de Lima Agulha - Conjunto de ferramentas para a 
maleta de mecânica - Chamada também de lima de ou-
rives ou lima de precisão. Possuem aspecto mais delgado 
em relação as limas mecânicas.

 

J
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Keratômetro - Oftalmologia – Aparelho destinado a 
medir as curvaturas anteriores e as anomalias da córnea,  
assim como, das curvas das lentes de contato. Mede em 
dioptrias ou raio de curvatura.

Keratoscópio - Oftalmologia
(1) Instrumento óptico em que a córnea é refletida em 
círculos concêntricos, pretos e brancos, destinado a exa-
me da curvatura da córnea e as irregularidades.

(2) Fotoelétrico - Instrumento que seu uso consiste de 
um projetor com mira de anéis concêntricos e uma câ-
mara que utiliza filmes transparentes para fotografar a 
imagem das miras na superfície corneal.

KERMA - Proteção Radiológica - Grandeza definida 
por k = dEtr/dm, onde dEtr é a energia cinética inicial de 
todas partículas carregadas liberadas por partículas ioni-
zantes não carregadas em um material de massa dm. A 
unidade SI é o joule por quilograma, com denominação 
especial de gray (Gy).

Kit de
(1) Sutura – Kit contendo instrumentais para sutura. 
Normalmente composto por: (a) 01 cabo de bisturí n.3, 
(b) 01 pinça Adson 12cm 1x2 dentes, (c) 01 pinça Adson 
12cm serrilhada, (d) 02 pinças Halstead mosquito 12cm 
curva, (e) 01 pinça Kelly curva 14cm, (f) 01 pinça Pean 
16cm, (g) 01 porta agulha Mayo-Hegar 14cm, e (h) 01 
tesoura mayo stille reta 15cm, acondicionados em 01 Es-
tojo em inox.

(2) Traqueostomia – Kit para a realização da traqueos-
tomia que é um procedimento técnico invasivo, realizado 
por profissional habilitado (médico), de forma eletiva ou 
em caráter de urgência. É  um procedimento cirúrgico, 
onde se realiza uma abertura na traqueia do paciente, 
com a finalidade  de  favorecer a respiração e a elimina-
ção e/ou retirada de secreção.

Kit para
(1) Aférese – Kit utilizado para separação dos elementos 
constituintes do sangue.

(2) Derramamento de Material Radioativo - Conjunto 
de dispositivos que contenham  roupas de proteção, des-
contaminantes e acessórios para o tratamento de aciden-
tes radioativos no laboratório.

(3) Derramamento de Mercúrio - Conjunto de disposi-
tivos utilizados para limpar um derramamento de mer-
cúrio que ocorre como resultado quer de uma quebra 
termómetro ou outro  acidente. Este dispositivo pode ser 
constituído por vários tipos de kits de derramamento de 
limpeza de um derramamento de mercúrio: (a) um kit 
usando um aspirador que suga a mercúrio e que normal-
mente seria usado para pequenos derrames. O mercúrio 
recuperado é colocado em um recipiente especial forne-
cido com o kit e está devidamente eliminados; (b) Um kit 
que usa um pó magnético que se espalha sobre o derrame 
de mercúrio e, em seguida, pegou com uma ferramenta 
de pick-up magnético telescópica. Este kit também vem 
com o recipiente adequado para o descarte de mercúrio.

(4) Derramamento de Resíduos Infectantes - Um con-
junto de dispositivos utilizados para limpar o derrama-
mento de material infeccioso. Ele fornece equipamentos 
e material para um método apropriado para a remoção 
do produto derramado, e inclui o recipiente adequado 
para a eliminação das manchas.

(5) Introdução de Cateter Vascular, dirigível - Um 
conjunto de dispositivos estéreis, invasivos, destinados a 
proporcionar acesso vascular percutâneo de forma a per-
mitir a introdução de um cateter cardíaco (por exemplo, 
cateter de ablação cardíaca); não utilizável para acesso 
sub-xifóide. Constituido por um conjunto introdutor de 
cateter bainha/dilatador, dirigível. Cuja função é intro-
duzir no interior da anatomia cardíaca, um fio-guia, e, 
geralmente, dispositivos de acesso adicionais (por exem-
plo, agulha de introdução, válvula hemostática); o cateter 
não é incluído. A bainha do conjunto introdutor pode 
incluir eletrodos para ajudar o monitoramento eletrofi-
siológico (EP). É um dispositivo de uso único.

(6) Introdução de Cateter Vascular, não dirigível - Um 
conjunto de dispositivos estéreis, invasivos, destinados a 
proporcionar acesso vascular percutâneo de forma a per-
mitir a introdução de um cateter (não incluído) no siste-
ma vascular. Composto por uma bainha para introdução 
de cateter, não dirigível, com dilatador interno, e geral-
mente, um dispositivo de acesso adicional [por exemplo: 
guia de fio, agulha introdutora, seringa, dilatadores adi-
cionais], que pode incluir uma válvula hemostática para 
controlar a perda de sangue, tipicamente para permitir 
acesso arterial. Trata-se de um dispositivo de uso único.

(7) Introdução de Cateteres / KIT de Suporte a Caute-
rização - Conjunto de dispositivo para utilização durante 
a introdução de um cateter no interior do corpo que in-
cluem vários acessórios (por exemplo, dilatadores, esti-
letes, bainhas de inserção, campos cirúrgicos especiais, 
fixadores, luvas), mas não inclui o cateter.

Kit Primeiros Socorros - É uma embalagem que contém 
utensílios e produtos utilizados para administrar primei-
ros socorros. A disponibilidade de uma caixa e primeiros 
socorros é recomendada, e em alguns locais e situações é 
obrigatória.
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Laboratório
(1) Básico de Imagem - Unidade de Saúde destinada à 
realização de exames de imagem em nível de Média Com-
plexidade. Exemplos de exames: raios-x, ultrassonografia.

(2) Básico de Saúde Pública - Unidade de Saúde desti-
nada a promover atividades voltadas para o  controle epi-
demiológico e sanitário, atender à demanda analítica de 
produtos afetos à vigilância sanitária, realizar diagnós-
ticos clínicos e epidemiológicos. 

(3) Central de Saúde Pública – LACEN - Estabeleci-
mento de Saúde que integra o Sistema Nacional de La-
boratórios de Saúde Pública - SISLAB, em conformidade 
com normalização vigente.

(4) de Análises Clínicas - Ver Patologia Clínica.

(5) de Bacteriologia - Ambiente destinado a realizar 
análises e procedimentos laboratoriais em materiais bio-
lógicos ou outras substâncias, com a finalidade de pes-
quisar e diagnosticar micro-organismos.

(6) de Biologia Molecular - Ambiente destinado a reali-
zar análises e procedimentos laboratoriais de substâncias 
ou materiais biológicos, com finalidade diagnóstica e de 
pesquisa das interações bioquímicas e celulares envolvi-
das na duplicação do material genético e na síntese pro-
teica. É composto por: sala de preparo de soluções; sala 
de extração de ácidos nucleicos; antecâmara de paramen-
tação exclusiva para acesso à sala de PCR; sala de PCR e 
sala de revelação géis.

(7) de Bioquímica - Ambiente destinado a realizar análi-
ses e procedimentos laboratoriais em substâncias ou ma-
teriais biológicos, com finalidade de estudar a estrutura e 
função de componentes celulares. Podem ser utilizadas 
diversas técnicas de análise, dentre elas: Eletroforese, 
Turbidimetria, Nefelometria, Colorimetria, Espectrofo-
tometria, Íon de Eletrodo Seletivo, Cinética.

(8) de Controle de qualidade - Ambiente, presente em 
diversas Unidades Funcionais, destinado a realizar análi-
ses em medicamentos, leite humano ou hemocomponen-
tes com a finalidade de verificar se atendem a parâmetros 
mínimos de qualidade. Pode estar presente nas seguintes 
Unidades: Hemoterapia e Hematologia, Farmácia e Ban-
co de Leite Humano. As características físicas desse am-
biente dependem da unidade onde ele se localiza.

(9) de Emergência - Ambiente de funcionamento inin-
terrupto que agrupa todas as atividades dos demais la-
boratórios. Esse laboratório é, normalmente, subdivi-
dido em áreas onde são realizados os diversos tipos de 
análises. Serve principalmente à Unidade de Tratamento 
Intensivo, à Unidade de Tratamento de Queimados e ao 
Atendimento Imediato.

(10) de Hematologia - Ambiente destinado a realizar 
análises e procedimentos laboratoriais em  amostras de 
sangue ou de órgãos relacionados a sua produção, com 
finalidade de pesquisa e diagnóstico.

(11) de Imunologia - Ambiente destinado a realizar 
análises e procedimentos laboratoriais  em amostras de 
sangue, urina ou tecido, com finalidade de identificar a 
presença de antígenos e anticorpos. Podem ser utilizadas 
diversas técnicas de análise, entre elas: Imunofluorescên-
cia, Enzimaimunoensaio (Elisa), Citometria de Fluxo e 
Quimioluminescência etc.

(12) de Micologia - Ambiente destinado a realizar aná-
lises e procedimentos laboratoriais em materiais biológi-
cos ou outras substâncias, com a finalidade de pesquisar 
e diagnosticar fungos.

(13) de Microbiologia – Vide Laboratório de bacterio-
logia.

(14) de Nível de Biossegurança 2 - NB2 - Níveis de 
Biossegurança - Neste nível de laboratório são manipu-
lados microrganismos que podem provocar doenças no 
homem, mas que não representam um sério risco a quem 
os manipula, à comunidade e ao meio ambiente. - Práti-
cas Padrão de Microbiologia: (a) o acesso ao laboratório 
é limitado ou restrito de acordo com critérios de bios-
segurança definidos pela Coordenação de Biossegurança 
- COBIO ou gerência técnica do laboratório quando es-
tiver sendo realizado o ensaio; (b) os profissionais lavam 
as mãos após a manipulação de materiais potencialmente 
contaminados, após a remoção das luvas e antes de sa-
írem do laboratório; (c) não é permitido comer, beber, 
fumar, manusear lentes de contato ou aplicar cosméticos 
nas áreas de trabalho. As pessoas que usam lentes de con-
tato usam óculos de proteção ou protetores faciais. Os 
alimentos são guardados fora das áreas de trabalho em 
armários ou geladeiras específicas para tal fim; (d) são 
usados dispositivos auxiliares de pipetagem. É proibida 
a pipetagem com a boca; (e) os  perfurocortantes poten-
cialmente infectados são descartados adequadamente; 
(f) todos os procedimentos são realizados cuidadosa-
mente a fim de minimizar a geração de borrifos ou aeros-
sóis; (g) as superfícies de trabalho são descontaminadas 
ao final do trabalho e sempre após qualquer vazamento 
ou borrifo de material potencialmente contaminado; (h) 
as culturas e outros resíduos são descontaminados  antes 
de serem descartados com o método de descontamina-
ção aprovado. Os materiais que são descontaminados 
fora da Unidade Organizacional (UO) são colocados em 
recipientes inquebráveis, à prova de vazamentos e her-
meticamente fechados a fim de serem transportados ao 
local desejado. Os materiais que são enviados para des-
contaminação e descarte fora da instituição são emba-
lados de acordo com a legislação e os regulamentos lo-
cais, estaduais e federais antes de serem removidos das 
dependências do laboratório; (i) o símbolo de risco bio-
lógico é colocado na entrada de todos os  laboratórios 
que trabalham com agentes infecciosos. (j) é mantido um 
programa rotineiro de controle de roedores e insetos. - 
Práticas Especiais: (a) não são admitidas no laboratório  
pessoas suscetíveis  a  infecções, imunocomprometidas 
ou imunodeprimidas. (b) o pessoal do laboratório é 
apropriadamente imunizado ou examinado quanto  aos  
agentes  manipulados  ou potencialmente presentes no 
laboratório (por exemplo, hepatite B); (c) para trabalhar 
em laboratório NB2, o pessoal é treinado para manejo de 
agentes patogênicos e uso dos EPI adequados; (d) proce-
dimentos com  possibilidade de formação de aerossóis e 
borrifos infecciosos são conduzidos, preferencialmente, 
em Cabines de Segurança Biológica(CSB).- Instalações 
laboratoriais: (a) os laboratórios possuem portas para o 
controle de acesso; (b) cada laboratório possui uma pia 
para lavagem das mãos; (c) o laboratório é organizado 
de modo a permitir a fácil limpeza; (d) os pisos são li-
sos, porém antiderrapantes, impermeáveis e resistentes, 
com o mínimo de juntas de dilatação; (e) a superfície das 
bancadas de trabalho é impermeável à água e resistente 
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ao calor moderado e aos desinfetantes; (f) os móveis são 
capazes de suportar as cargas e usos previstos. Os espa-
ços entre bancadas, cabines e equipamentos permitem 
fácil acesso para  limpeza e a circulação do pessoal com 
segurança; (g) as Cabines de Segurança Biológica (CSB) 
são instaladas longe de portas e janelas que possam ser 
abertas e de equipamentos como agitadores e centrífu-
gas, para que sejam mantidos os parâmetros de fluxo de 
ar nessas cabines. Se isto não é  possível, adota-se a restri-
ção de entrada no ambiente durante o uso da cabine. (h) 
um lava-olhos está disponível. (i) se o laboratório possuir 
janelas que se abram para o exterior, estas deverão estar 
providas  de telas de proteção contra insetos, caso contrá-
rio não são abertas.

(15) de Nível de Biossegurança 3 - NB3 - Níveis de 
Biossegurança - Neste laboratório trabalha-se com mi-
crorganismos de risco individual elevado, que podem 
causar enfermidades graves aos profissionais de labora-
tório. Podem representar um risco se disseminados na 
comunidade, mas usualmente existem medidas de tra-
tamento e de prevenção (vacinação). Para os laborató-
rios que manipulam na sua maioria microrganismos de 
Classe de Risco 2 e realizam exames para tuberculose e/
ou outros microrganismos de Classe de Risco 3, deve-se 
garantir que as práticas padrão de microbiologia, assim 
como as práticas especiais de NB2 sejam rigorosamente 
seguidas, e os equipamentos de segurança para o nível de 
biossegurança 3, como Cabines de Segurança Biológica 
(CSB) Classe II B2 ou B3 e EPI, sejam utilizados. - Prá-
ticas laboratoriais: As práticas padrão de microbiologia e 
as  práticas especiais de NB2 são rigorosamente seguidas 
e ainda: (a) a equipe do laboratório e a equipe de apoio 
(manutenção e limpeza) são informados sobre os riscos 
potenciais associados ao trabalho desenvolvido e os cui-
dados necessários para evitar uma exposição perigosa ao 
agente  infeccioso; (b) os profissionais que trabalham no 
laboratório estão treinados e habilitados para as práticas 
e técnicas requeridas para este nível de contenção; (c) os 
derramamentos de materiais infecciosos são desconta-
minados, contidos e limpos pela equipe de profissionais 
especializados adequadamente treinados e equipados 
para tal. Os acidentes com material potencialmente in-
feccioso são notificados à COBIO; (d) quando um proce-
dimento ou processo não pode ser conduzido dentro de 
uma Cabines de Segurança Biológica (CSB), são utiliza-
das combinações apropriadas de equipamentos  de pro-
teção individual, como respiradores e protetores faciais, 
com dispositivos de contenção física, como centrífugas 
de segurança e frascos selados. (e) os equipamentos uti-
lizados nesta área são descontaminados e limpos pela 
equipe treinada para  trabalhar com o agente infeccioso 
em questão; (f) os equipamentos são descontaminados 
antes de serem removidos do laboratório, para conserto, 
manutenção ou para ser  embalados para transporte; (g) 
todos os resíduos contendo materiais contaminados, in-
cluindo os EPI, são descontaminados dentro do próprio 
laboratório antes de serem desprezados ou reutilizados. 
- Acesso: (a) as portas do laboratório são mantidas fe-
chadas quando exames/ensaios estiverem sendo reali-
zados; (b) o acesso ao laboratório é limitado ou restrito. 
Somente os profissionais necessários para que o ensaio 
seja executado ou o pessoal de apoio são admitidos; (c) as 
pessoas que têm acesso ao laboratório estão informadas 
sobre o potencial de risco, atendem os requisitos para o 
acesso (por exemplo, imunização) e observam todas as 

regras para entrada e saída desta área. - Instalações: (a) os 
laboratórios com práticas NB3 estão instalados em áreas 
separadas das áreas de trânsito do prédio; (b) todas as 
janelas são mantidas fechadas; (c) uma autoclave está dis-
ponível dentro do laboratório para descontaminação dos 
resíduos infectantes; (d) o laboratório tem uma pia para 
lavagem das mãos localizada perto da porta de saída; (e) 
um lava-olhos está disponível.

(16) de Parasitologia - Ambiente destinado a realizar 
análises e procedimentos laboratoriais em materiais bio-
lógicos ou outras substâncias, com a finalidade de pes-
quisar e diagnosticar parasitas. Esse laboratório pode 
receber ou coletar material, sendo que o ambiente é divi-
dido em duas áreas: preparo e microscopia.

(17) de Processamento - Ambiente destinado à reve-
lação, impressão e guarda de filmes e chapas. É com-
posto pela sala de revelação e área receptora de chapas 
processa das.

(18) de Radioimunoensaio - Ambiente destinado a rea-
lizar ensaios para medir antígenos ou anticorpos utili-
zando reagentes marcados com partículas emissoras de 
radiação.

(19) de Urinálise - Ambiente destinado a realizar análi-
ses e procedimentos laboratoriais em amostras de urina, 
com finalidade de pesquisa e diagnóstico.

(20) de Virologia - Ambiente destinado a realizar análi-
ses e procedimentos laboratoriais em materiais biológi-
cos ou outras substâncias, com finalidade de pesquisar e 
diagnosticar vírus. Laboratório composto por antecâma-
ra de paramentação e sala de manuseio de células.

Lactário - Unidade destinada à limpeza, à esterilização e 
à guarda de mamadeiras, bem como ao preparo e envase 
de fórmulas lácteas e não lácteas destinadas aos lactentes. 

Lâmina de
(1) Bisturi Descartável - Utilizadas para corte de pele, te-
cidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos.

(2) Laringoscópio - O laringoscópio consiste em um 
cabo e uma cabeça em formato de lâmina. Seu cabo serve 
tanto para a instalação de uma bateria quanto para o ope-
rador poder segurar o equipamento. A bateria fornecerá 
a energia elétrica necessária para o acendimento de uma 
pequena lâmpada que fica na ponta da lâmina. Este equi-
pamento é utilizado tanto para exames da laringe quanto 
para a intubação endotraqueal do paciente, para que o 
mesmo possa receber uma ventilação mecânica com o 
auxilio de um ventilador pulmonar.

Lâmpada
(1) de Burton - Oftalmologia – Aparelho usado para 
ampliar ou iluminar, com radiação ultravioleta ou lâm-
pada fluorescente, os contrastes fluoresceinoscópicos dos 
líquidos, colocados entre a córnea e a lente de contato 
rígida ou como lente de aumento para observação de de-
talhes ligados às lentes de contato.

(2) de Fenda Oftálmica - Oftalmologia – (a) Lâmpada 
de fenda ou biomicroscópio ocular é um instrumento 
usado por oftalmologistas, para avaliação do meio ocular. 
Consiste de uma fonte de luz de alta intensidade que pode 
ser focada para brilhar como uma fenda. É usada em con-
junto com um microscópio. A lâmpada facilita o exame 
das estruturas frontais do olho humano, que incluem a 
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pálpebra, esclera, conjuntiva, íris, cristalino e córnea. (b) 
Lâmpada de fenda ou biomicroscópio ocular é um instru-
mento usado por oftalmologistas, para avaliação do meio 
ocular. Consiste de uma fonte de luz de alta intensidade 
que pode ser focada para brilhar como uma fenda. É usa-
da em conjunto com um microscópio. A lâmpada faci-
lita exame das estruturas frontais do olho humano, que 
incluem a pálpebra, esclera, conjuntiva, íris, cristalino e 
córnea.  Enquanto o paciente está sentado  na cadeira de 
exame, ele repousa seu queixo e testa em um suporte para 
manter a cabeça imóvel. Usando um biomicroscópio, o 
oftalmologista realiza o exame do olho do paciente.

(3) Germicida Ultravioleta - É um tipo especial de lâm-
pada que produz luz ultravioleta ao invés de luz branca. 
Seu diferencial está no fato de não possuir o revestimento 
fosforescente que reveste o interior das lâmpadas fluores-
centes comuns. Este revestimento é constituído de subs-
tâncias minerais tais como o sulfeto de zinco, que rece-
bem o nome genérico de fósforo (que não deve, entretan-
to, ser confundido com o elemento fósforo), e absorvem 
os raios ultravioleta emitindo luz branca.

Lanceta
(1) Enfermagem - Instrumento de ponta afiada, curta e 
estéreis de uso único, com o objetivo de obter amostra de 
sangue capilar para testes.

(2) São dispositivos estéreis, apirogênicos e não tóxicos 
de uso único indicados para obter amostras de sangue 
capilar para testes sanguíneos. As lancetas são indicadas 
para uso doméstico (usuários leigos) e hospitalar.

(3) Instrumento cirúrgico, constituído por uma lâmina 
com dois gumes e possuidora de um cabo. Serve para 
abrir pequenos abcessos.

Lancetador Laser - Dispositivo permite que a coleta de 
sangue, reduzindo a sensação de dor e com risco mínimo 
de contato ou contaminação, porque ao contrário de lan-
cetas convencionais, gera um pequeno buraco, garantin-
do ainda a coagulação Os pacientes diabéticos, uma vez 
que o design é compacto, portátil e não requer manuten-
ção constante.

Lanterna
(1) Clínica – Elemento que permite iluminar superfícies 
durante o exame ambulatorial. 

(2) para Câmara Escura - Utilizada em salas de câmaras 
escuras para manuseio dos filmes sem velá-los.

Laparoscopia - Exploração das estruturas abdominais 
(contidas no interior do peritoneu) mediante um instru-
mento tubular iluminado (laparoscópio) introduzido no 
abdómen através de uma pequena incisão na parede. A la-
paroscopia usa-se com frequência para examinar os ová-
rios e as trompas de Falópio, assim como para realizar um 
método de esterilização denominado laqueação tubária.

Laparoscópio - Instrumento cirúrgico formado por um 
tubo com um foco luminoso para a observação, que se 
introduz através da parede abdominal, a fim de permitir 
a observação dos órgãos do abdómen.

Laranja
(1) Cores de Segurança - Significa - Alerta e é usada para 
identificar partes móveis de máquinas e  equipamentos, 
face interna de caixas protetoras de dispositivos elétricos, 
etc.

(2) Cores para Canalização - Para canalizações conten-
do ácidos.

Laringoscópio
(1) É um instrumento para a visibilização direta da larin-
ge, sendo dividido em alça ou corpo e lâmina. No corpo 
está reservado para a colocação de pilhas para a ilumina-
ção. A lâmina, normalmente se articula com o corpo em 
ângulo de 90 graus. Ela divide-se em base que é a região 
de articulação e da lâmpada, espátula e flange, útil para o 
afastamento lateral da língua. As lâminas podem ser cur-
vas como nos modelos Mackintosh ou retas no modelo 
Muller, mais utilizados para crianças.

(2) Instrumento para a exploração da laringe. Existem 
diversos tipos. O mais simples consiste numa folha de 
metal curva e resistente, utilizada para pressionar a lín-
gua e uma pequena luz para iluminar o campo.

Laser
(1) de Argônio - Oftalmologia - Este é um laser específi-
co que coagula certos tecidos do globo ocular. É utilizado 
para tratar doenças da retina, glaucoma e coroide. Os pon-
tos de coagulação na retina transformam-se em cicatrizes, 
que contribuem para estagnar a doença. O laser também 
ameniza o vermelho do olho - varizes conjuntivas.

(2) de Excimer - Oftalmologia - É uma radiação lumi-
nosa especial que possibilita fazer um micro polimento 
da superfície da córnea.

(3) Instrumento de teste - Instrumento/dispositivo usa-
do para testar e controlar o efeito de um laser. Este pode 
ser um dispositivo de teste simples, por exemplo, um dis-
positivo que converte o feixe usando um par térmico ou 
foto-detector de forma que o efeito pode ser lido total-
mente com um wattímetro, ou um dispositivo que pode 
prover uma análise do feixe.

(4) Odontológico de Baixa Potência - Recursos do laser 
terapêutico para redução ou eliminação da sensibilidade 
dentária nos processos de dor desencadeados pela ins-
talação ou manutenção de aparelhos ortodônticos e no 
tratamento de aftas e lesões da mucosa. A Laser terapia 
e aplicada também como auxiliar na analgesia de proces-
sos inflamatórios decorrentes da DTM e disjunção maxi-
lar, com efeitos analgésicos, anti- inflamatórios e cicatri-
zantes comprovados.

(5) para Fisioterapia – Fisioterapia - Sua principal indi-
cação são os quadros patológicos em que se deseja obter 
melhor qualidade e maior rapidez do processo repara-
cional (quadros de pós-operatório, reparação de tecido 
mole, ósseo e nervoso), quadros de edema instalado (on-
de se busca uma mediação do processo inflamatório), ou 
nos quadros de dor (crônicas e agudas). Na fisioterapia os 
benefícios do laser diminuem o tempo de tratamento e 
ajudam: na cicatrização de ferimentos, no fechamento de 
feridas abertas, úlceras e feridas pós-operatórias, na ve-
locidade de condução do nervo nas artropatias degene-
rativas e inflamatórias, no alívio da dor; tanto em pontos 
gatilhos quanto em pontos de acupuntura. Tem efeitos 
benéficos em lesões de tecidos moles - tendões, liga-
mentos e músculos e até em fortalecimento de tendões e 
ligamentos. Apresenta como contraindicações: Carcino-
ma, irritação cutânea, tratamento do tórax em pacientes 
cardíacos deve ser evitado, juntamente naqueles que têm 
marca-passo e nos olhos.

L
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Lavabo Cirúrgico - Ver Lavabo de escovação.

Lavador de
(1) Ouvido - Indicado para: Remoção de corpo estranho e 
cerume, além de promover a lavagem do conduto auditivo.

(2) Pipetas - Para uso em laboratórios em geral. Permite 
a limpeza de grande número de pipetas de uma só vez.

Lavadora
(1) Máquina de lavagem completa, semiautomática de 
materiais ou lavagem / enxágue de tecidos sob condições 
de temperatura controlada e, quando exigido, o uso de 
detergentes/desinfetantes. O programa de lavagem pode 
incluir várias fases, por exemplo, enxágue, lavagem, de-
sinfecção e secagem.

(2) com Barreira - Unidades de Processamento de Rou-
pas de Serviços de Saúde - Equipamento que possui fun-
ção básica de higienizar a roupa suja, caracterizada por 
ser encaixada na barreira física (parede ou outro elemen-
to de separação que garanta perfeita separação entre os 
ambientes sujo e limpo) e por possuir duas portas: uma 
de entrada, para inserir a roupa suja, localizada na sala de 
recebimento da roupa suja, e outra de saída, para a retira-
da da roupa lavada, localizada na sala de processamento  
da roupa limpa.

(3) Contínua – Lavanderia Hospitalar - Máquina de 
lavagem contínua, também chamada túnel de lavagem, 
destina-se a lavanderias de grande porte, pois sua capa-
cidade varia de 300 a 1000 kg de roupa seca processada 
por hora.

(4) de Cama - Máquina de lavagem completa, semiau-
tomática de camas de hospital que são tipicamente do 
tipo de finalidade geral. Este processo de limpeza nor-
malmente é transportado na estação centralizada onde 
toda a roupa de cama é removida antes do processo de 
lavagem, seguindo a cama que é feita com tecido limpo e 
acessórios, pronto para uso novamente.

(5) de Carrinhos - Máquina de lavagem que usa calor 
para limpar e desinfetar carrinhos.

(6) de Desinfecção - Lavanderia Hospitalar - É uma 
máquina de lavar com duas portas, composta por tam-
bores de aço inox; mecanismo de reversão equilibrado; 
dispositivo automático para impedir a abertura simultâ-
nea de ambas as portas e fluxo de ar, dentro da máquina, 
regulado por válvula, de modo a permitir a aspiração do 
ar da área limpa, durante o escoamento da água, e a ex-
pulsão do ar contaminado para a área contaminada.

(7) de Mesa de Operações - Máquina de lavagem comple-
ta, semiautomática de mesas de operações que são proje-
tadas para este processo. Este processo de limpeza normal-
mente é transportado depois de cada uso operativo.

(8) de Vidraria - São equipamentos para laboratórios 
projetados para limpeza completa das vidrarias de labo-
ratório com uso mínimo de água. É necessário fazer a 
lavagem dos recipientes imediatamente após o uso, para 
evitar possíveis contaminações que levem a alteração dos 
resultados esperados no procedimento.

(9) Lavadora e Desinfectadora - Máquina de lavagem 
para descontaminação e desinfecção (químicos/termal) 
de dispositivos médicos reutilizáveis. Algumas têm ca-
racterísticas de secagem embutidas também.

(10) Extratora - Lavanderia Hospitalar - É a máquina 
de lavar que incorpora a centrifugagem à própria lava-
dora.

(11) Hospitalar - Máquina de lavar roupas.

(12) Ultrassônica - Boas Práticas para o Processamen-
to de Produtos para Saúde - Equipamento automatizado 
de limpeza que utiliza o princípio da cavitação, em que 
ondas de energia acústica propagadas em solução aquosa 
rompem os elos que fixam a partícula de sujidade à su-
perfície do produto.

(13) Lavadora, Desinfectadora de Endoscópio Flexível 
- Máquina de lavagem projetada para a desinfecção e de-
sinfecção de endoscópios flexíveis. Inclui um processa-
dor para circular um desinfetante líquido pelo lúmen do 
endoscópio. Algumas também podem ter características 
de secagem embutidas.

(14) Lavadora, Desinfectadora de Endoscópio Rígido 
- Máquina de lavagem projetada para a desinfecção e de-
sinfecção de endoscópios rígidos reutilizáveis. Tem ca-
racterísticas embutidas para circular o desinfetante líqui-
do pelo lúmen do endoscópio rígido. Algumas também 
podem ter características de secagem embutidas.

Lavagem das Mãos com Antisséptico - Remoção mecâ-
nica de sujidade usando água e sabonete medicado, com 
atividade microbicida adicional.

Lavanderia hospitalar
(1) É um dos serviços de apoio ao atendimento dos pa-
cientes, responsável pelo processamento da roupa e sua 
distribuição em perfeitas condições de higiene e conser-
vação, em quantidade adequada a todas às unidades do 
hospital.

(2) O objetivo da lavanderia hospitalar é transformar 
em quantidade estabelecida, no tempo adequado com 
segurança, a roupa suja e contaminada em roupa limpa. 
De fato, as roupas não precisam estar estéreis ao final do 
processo, e sim estar higienicamente limpas: livres da 
quantidade de microrganismos patogênicos que pudesse 
causar doença humana. A lavanderia hospitalar coloca-
-se dentro da estrutura de um hospital como uma pres-
tadora de serviços, ou um setor de apoio. Ela pode não 
pertencer à área física ou à estrutura administrativa do 
hospital.

Lava-Olhos
(1) Equipamentos de Segurança - Biossegurança - É 
utilizado para lavação dos olhos em casos de respingos 
ou salpicos acidentais. Pode fazer parte do chuveiro ou 
ser do tipo frasco lava olhos. O pessoal de laboratório é 
treinado para o uso deste EPC, levando em conta que ja-
tos fortes de água podem prejudicar ainda mais o olho.

 (2) O Chuveiro Lava Olhos é projetado para uso em la-
boratórios com manuseio de produtos químicos, oficinas 
ou áreas de manuseio de produtos químicos através de 
tubulações e seus acessórios ou onde houver risco maior 
de queimaduras por calor.

Lavatório – Peça sanitária destinada exclusivamente a 
lavagem de mãos.

LECO - Litotriptor
(1) Eletrohidráulica O princípio de geração de ondas de 
choque por método eletrohidráulico é baseado na des-
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carga elétrica de alta tensão em um eletrodo dentro da 
água. A faísca gerada provoca a vaporização da água ao 
redor do eletrodo, criando um gradiente de pressão que 
se converte em uma onda de choque.

(2) Eletromagnética - No litotritor eletromagnético, a 
onda de choque é gerada pelo movimento de uma placa 
metálica imersa em água dentro de um tubo. Este movi-
mento é realizado através de um campo magnético cria-
do por uma bobina, o qual atrai ou repele a placa metáli-
ca. Com este movimento, é gerada uma onda de choque 
plana que é focada por meio de uma lente acústica para o 
ponto onde o cálculo deverá ser posicionado.

Leg Press 45° - Equipamento de ginástica utilizado para 
fortalecimento de todos os músculos das pernas, mais 
especialmente os quadríceps, bíceps femoral, glúteos e 
adutores do quadril.

Leito
(1) de Curta Permanência - Leito hospitalar cuja utiliza-
ção não ultrapasse a média de permanência de trinta dias.

(2) de Longa Permanência - Leito hospitalar cuja utili-
zação ultrapassa a média de permanência de trinta dias.

(3) de Observação (a) Cama destinada a acomodar pa-
ciente que necessite ficar sob supervisão médica ou de 
enfermagem para fins de diagnóstico ou terapêuticos, 
durante um período inferior a 24 horas. (b) Leito des-
tinado a acomodar os pacientes  que necessitem ficar 
sob supervisão médica  e/ou de enfermagem para fins de 
diagnóstico ou de terapêutica durante um período infe-
rior a 24 horas.

(4) Dia Unidade de medida que representa a disponibili-
dade de leito hospitalar, num dia hospitalar.

(5) Especializado Leito hospitalar destinado a acomodar 
pacientes em determinada especialidade médica.

(6) Hospitalar (a) Cama destinada à internação de pa-
ciente que necessite ficar sob supervisão médica ou de 
enfermagem para fins de diagnóstico ou terapêuticos, por 
um período superior a 24 horas. (b) Terminologia mé-
dico-hospitalar - É a cama destinada à internação de um 
paciente no hospital. Não se deve considerar leito hospi-
talar: (b1) cama destinada a acompanhante; (b2) camas 
transitoriamente utilizadas nos serviços complementares 
de diagnóstico e tratamento; (b3) camas de pré-parto e 
recuperação pós-anestésica ou pós-operatória; (b4) ca-
mas da Unidade de Tratamento Intensivo; (b5) berços 
destinados a recém-nascidos sadios; (b6) camas instala-
das nos alojamentos de médicos e pessoal do hospital.

(7) Indiferenciado - Leito hospitalar destinado a acomo-
dar pacientes de qualquer especialidade médica.

Leitora de Código de Barras - Tipo de scanner que emi-
te um raio vermelho que percorre todas as barras. Onde a 
barra for escura, a luz é absorvida; onde a barra for clara 
(espaços), a luz é refletida novamente para o leitor. Os 
dados capturados nessa leitura óptica são compreendi-
dos pelo computador, que por sua vez converte-os em 
letras ou números humano-legíveis.

Lensômetro – Oftalmologia
(1) Equipamento utilizado no processo de conferência 
e marcação das lentes; lê dioptrias em todos os tipos de 
lente, inclusive de contato.

(2) Automático - Aparelho eletrônico, onde são medi-
dos os poderes dióptricos das lentes oftálmicas, no qual 
o valor de refração das lentes é medido automaticamen-
te, sem a movimentação de tambor graduado.

(3) de Projeção - Aparelho onde são medidos os pode-
res dióptricos das lentes oftálmicas, no qual a mira e os 
retículos aparecem numa tela de projeção.

(4) Digital - Instrumento de medida de poderes dióptri-
cos esféricos, cilíndricos, eixos cilíndricos, marcação de 
centros ópticos, dioptrias prismáticas e direção das res-
pectivas bases. A leitura é demonstrada digitalmente.

(5) Ocular - Aparelho onde são medidos os poderes 
dióptr icos das lentes oftálmicas.

Lente
(1) Peça de cristal construída para refratar os raios de 
luz numa determinada direção. As lentes convexas con-
vergem à luz e as côncavas divergem-na. São utilizadas 
para corrigir defeitos de visão.

(2) Acomodativa – Também são conhecidas como len-
tes de foco variável, são projetadas para se moverem em 
resposta aos músculos dos olhos, é necessário treinar 
para usar a lente, a lente na verdade é monofocal, mas 
sua tecnologia permite que ela altere o ponto de foco de 
acordo com o estimulo do músculo do olho.

(3) Bifocal - Lentes em que a parte superior das mesmas 
proporciona uma imagem nítida dos objetos distantes e 
a parte inferior pode ser utilizada para a visão ao perto, 
como por exemplo, para a leitura.

(4) de Contato – (a) Uma lente de contato é uma lente 
oftálmica corretiva, cosmética, corretivo-cosméticaou 
terapêutica utilizada sobre a córnea do olho. As lentes  
de contato modernas foram inventadas  pelo  químico 
tcheco Otto Wichterle, que também inventou o pri-
meiro gel usado para a produção das lentes. As lentes 
de contato geralmente servem para a mesma proposta 
corretiva que os óculos convencionais, porém elas são 
mais leves e virtualmente invisíveis. Fora que as lentes 
de contato corrigem a miopia com 5% a mais de eficá-
cia comparada aos óculos convencionais. Muitas lentes 
comerciais são tingidas com um azul fraco para torná-
-las mais visíveis quando estiverem imersas em soluções 
de conservação ou limpeza. As lentes cosméticas e as 
corretivo-cosméticas são coloridas propositalmente de 
modo que alteram a aparência do olho. (b)As lentes de 
contato são de cristal ou plástico que se aplicam direta-
mente sobre o olho, do qual estão separadas por uma 
película de fluido lacrimal. As microlentes córneas co-
brem exclusivamente a córnea, ao passo que as lentes 
hápticas cobrem também parte da esclerótica, à volta.

(5) Fresnel – É um tipo de lente inventada pelo físico 
francês Augustin-Jean Fresnel. Criada originalmente 
para uso em faróis de sinalização marítima, seu desenho 
possibilita a construção de lentes de grande abertura e 
curta distância focal sem o peso e volume do material 
que seriam necessários a uma lente convencional. Com-
paradas a estas, as Fresnel são bem mais finas, permi-
tindo a passagem de mais luz, e assim os faróis com elas 
equipados são visíveis a distâncias bem maiores.

L

miolo dicionário.indd   155 07/03/2019   18:17:00



156

CLAUDIO REYNALDO BARBOSA DE SOUzA / ANDREA BORGES DE SOUzA

(6) Intraocular – Lentes intraoculares são cristalinos ar-
tificiais implantados no olho durante a cirurgia de catara-
ta para substituir o cristalino opacificado. Diferentemen-
te das lentes de contato, que são colocadas sobre a super-
fície da córnea para correção de miopia, hipermetropia, 
astigmatismo e presbiopia, as lentes intraoculares, como 
o nome já diz, são colocadas na parte interna do  olho. A 
qualidade de visão com  a lente intraocular é muito su-
perior àquela com óculos ou lentes de contato. Isso acon-
tece porque, além de corrigir as deficiências causadas 
pela catarata, alguns tipos de lente também melhoram 
a qualidade da visão funcional, ou seja, a capacidade de 
enxergar em ambientes com pouca luminosidade. A len-
te intraocular pode ser uma peça única e rígida, única e 
dobrável, ou formada por três peças. As lentes dobráveis 
são consideradas  as melhores, porque podem ser intro-
duzidas através de uma mínima incisão.

(7) Multifocal - Lentes em que o poder de refração au-
menta gradualmente para a parte inferior. Não existe 
uma linha divisória na lente bifocal. O utilizador desta 
lente pode observar claramente a qualquer distância, 
descendo ou elevando os olhos para ver através da parte 
mais adequada da lente.

(8) Tórica – Essas lentes são projetadas para pessoas que 
possuem astigmatismo, ao receber o implante pode se 
praticamente eliminar o uso dos óculos.

Lentômetro – Oftalmologia – Ver Lensômetro.

Levantamento Radiométrico - Proteção Radiológica - 
Monitoração de área.

Licença
(1) Proteção Radiológica - Documento no qual a autori-
dade sanitária autoriza o requerente a executar determi-
nada prática sob condições estabelecidas em leis e regu-
lamentos, bem como condições especificadas na própria 
Licença.

(2) Atualizada - RDC N° 11 - Boas Práticas para o fun-
cionamento dos serviços de diálise - Documento emiti-
do pelo órgão sanitário competente dos estados, Distrito 
Federal ou dos municípios, contendo permissão para o 
funcionamento dos estabelecimentos que exerçam ativi-
dades sob regime de vigilância sanitária.

(3) de Funcionamento/Licença Sanitária/Alvará Sani-
tário – Medicina Nuclear - Documento expedido pelo 
órgão  sanitário competente Estadual, Municipal ou do 
Distrito Federal, que libera o funcionamento dos estabe-
lecimentos que exerçam atividades sob regime de vigi-
lância sanitária.

(4) Sanitária – Ato privativo do órgão de saúde compe-
tente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
contendo permissão para que as empresas exerçam as ati-
vidades sob regime de vigilância sanitária.

(5) Sanitária, Alvará Sanitário ou Licença de Funcio-
namento - Laboratórios de processamento de células 
progenitoras hematopoéticas provenientes de medula 
óssea e sangue periférico e bancos de sangue de cordão 
umbilical e placentário - Documento expedido pelo ór-
gão de vigilância sanitária competente estadual, munici-
pal ou do Distrito Federal, que libera o funcionamento 
dos estabelecimentos que exerçam atividades sob regime 
de vigilância sanitária.

 Licenciamento
(1) Proteção Radiológica - Operação administrativa de 
autorização para execução de uma prática onde a pessoa 
jurídica responsável pela mesma comprova e se submete 
a avaliação dos requisitos estabelecidos pela autoridade 
sanitária

(2) Ambiental - Gerenciamento de resíduos hospi-
talares – Atos administrativos pelos quais o órgão de 
meio ambiente aprova a viabilidade do local proposto 
para uma instalação de tratamento ou destinação final 
de resíduos, permitindo a sua construção e operação, 
após verificar a viabilidade técnica e o conceito de segu-
rança do projeto.

(3) de Instalações Radioativas - Gerenciamento de re-
síduos hospitalares – Atos administrativos pelos quais 
a CNEN aprova a viabilidade do local proposto para 
uma instalação radiativa e permite a sua construção e 
operação, após verificar a viabilidade técnica e o concei-
to de segurança do projeto.

LICO - Litotriptor
(1) a Laser - Na litotripsia a laser, uma onda laser de 
comprimento de onda de 2100µm é enviada ao foco 
(cál culo) e fragmenta-o tanto por ação térmica como 
por ondas de choque decorrentes. A fragmentação de 
cál culos pelo laser ocorre de modo semelhante a uma 
“perfuração por broca”. Através da absorção pela água, 
imediatamente após a sua emissão, o feixe de laser va-
poriza, produzindo uma pequena bolha de cavitação. 
Esse mesmo vapor e a longa duração do pulso desse la-
ser formam um canal de vapor que serve de meio de 
condução ao laser até sua chegada à superfície do cál-
culo. A energia conduzida e o vapor gerado ao redor 
do feixe em contato com o cálculo fazem desintegrar as 
ligações entre os cristais, além de criar, pela evaporação 
do líquido que é infundido pela fibra ótica introduzida, 
um túnel de microbolhas que gera uma onda de choque 
de impacto sobre o  cálculo, reduzindo-o a pequenos 
fragmen tos ou poeira. A energia elétrica estimula o cris-
tal que vibra  na  frequência de ressonância. A corrente 
alternada causa rápida expansão e contração, produzin-
do  vibrações mecânicas de alta frequência que são pro-
pagadas através da sonda, permitindo a fragmentação 
do cálculo.

(2) Pneumático-Balística - Nesse método, a fragmenta-
ção do cálculo é obtida por meio de impacto mecânico 
tal como o litotritor ultrassônico. Um projétil (bala) em 
uma sonda (haste) metálica que transmite ao cálculo a 
energia produz sua fragmentação. O projétil é impul-
sionado por ar comprimido, vindo do uso de uma bala 
e do ar comprimido, daí o nome pneumático-balístico. 
Neste litotritor, não ocorre a geração de calor na sonda e 
a força da fragmentação é a maior dentre os litotritores 
em uso atualmente.

(3) Ultrassônica - Esse método baseia-se em um siste-
ma de ondas acústicas ou sonoras, produzidas pela ex-
pansão e contração alternadas e ritmadas de um cristal 
piezoelétrico excitado com corrente alternada de ade-
quada frequência, ondas as quais são transmitidas por 
contato da sonda para o cálculo. O litotritor ultrassô-
nico consiste em uma sonda de aço oca cuja extremi-
dade possui um cristal piezo-cerâmico conectado a um 
gerador externo.
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Lima
(1) Endodontica – Odontologia - Variam de corte, com-
primento (21,25e31 milímetros) e espessura. As mais fi-
nas são a de nº 06,08,10, a partir delas começa as seriadas 
1ºsérie( 15-40), 2ºsérie (45-80) e 3ºsérie (85-120).

(2) Meia-cana - Conjunto de ferramentas para a maleta 
de mecânica - Ferramenta manual ou mecânica formada 
por uma haste dura de aço com ranhuras, com formato  
de  meia cana,  usada para desbastar outras peças. Usada 
em superfícies côncavas.

(3) para Odontologia - São os instrumentos mais utiliza-
dos dentro da endodontia. Sua conicidade ou taper é de 
0,02mm. O número de identificação da lima corresponde 
ao diâmetro da sua ponta (D0). São geralmente feitos de 
aço inoxidável. Há uma série, entretanto, que os fabrica 
através de níquel e titânio, conferindo uma flexibilidade 
e resistência excepcional. Estes instrumentos, geralmente 
utilizados em canais atrésicos e curvos, possuem memó-
ria elástica. São produzidos por um processo de  usina-
gem, ao invés de torção, como nas limas comuns.

(4) para Osso – Odontologia - Utilizada para remodelar 
o osso.

(5) quadrada - Conjunto de ferramentas para a maleta 
de mecânica - Ferramenta manual ou mecânica formada 
por uma haste dura de aço com ranhuras, com formato 
quadrado, usada para desbastar outras peças. Usada em 
superfícies planas em ângulo reto, rasgos internos e ex-
ternos.

(6) Redonda - Conjunto de ferramentas para a maleta 
de mecânica - Ferramenta manual ou mecânica formada 
por uma haste dura de aço com ranhuras, com formato 
cilíndrico, usada para desbastar outras peças. Usada em 
superfícies côncavas.

(7) Triângulo - Conjunto de ferramentas para a maleta 
de mecânica - Ferramenta manual ou mecânica formada 
por uma haste dura de aço com ranhuras, com formato 
triangular, usada para desbastar outras peças. Usada em 
superfícies em ângulo agudo maior que 60 graus.

Limite
(1) de Dose Individual, Limites de Dose ou simplesmen-
te Limites - Proteção Radiológica - São valores estabele-
cidos para exposição ocupacional e exposição do público, 
de modo que uma exposição continuada pouco acima do 
limite de dose resultaria em um risco adicional que pode-
ria ser considerado inaceitável em circunstâncias normais. 
Os limites constituem parte integrante dos princípios bá-
sicos de proteção radiológica para práticas autorizadas.

(2) de Eliminação - Gerenciamento de resíduos hospi-
talares -Valores estabelecidos na norma CNEN-NE-6.05 
“Gerência de Rejeitos Radioativos em Instalações Radio-
ativas” e expressos em termos de concentrações de ati-
vidade e/ou atividade total, em ou abaixo dos quais um 
determinado fluxo de rejeito pode ser liberado pelas vias 
convencionais, sob os aspectos de proteção radiológica.

(3) Inferior da Escala - Esfigmomanômetro mecânico 
do tipo aneróide - Valor numérico que designa a menor 
pressão indicada pelo instrumento.

(4) Superior da Escala - Esfigmomanômetro mecânico 
do tipo aneróide - Valor numérico que designa a maior 
pressão indicada pelo Instrumento.

Limpador ultrassom - Oftalmologia – Pequeno apare-
lho, semelhante a um diminuto tanque, contendo água e 
detergentes especiais, que faz com que as moléculas da 
água, movimentem-se a velocidades ultrassônicas, pro-
movendo assim a limpeza de óculos e lentes.

Limpeza
(1) É o procedimento de remoção de sujidade e detritos 
para manter em estado de asseio os  artigos,  reduzindo 
a população microbiana. Constitui o núcleo de todas as 
ações referentes aos cuidados de higiene com os artigos 
hospitalares. A limpeza deve preceder os procedimentos 
de desinfecção ou de esterilização, pois reduz a carga mi-
crobiana através remoção da sujidade e da matéria orgâ-
nica presentes nos materiais. 

(2) Epidemiologia e Imunologia – Conceitos - Remo-
ção, à força de esfregar e lavar com água quente, sabão ou 
detergente adequado, de agentes infecciosos e  matéria 
orgânica  de  superfície  que  ofereça  condições  favorá-
veis  a  sua  sobrevivência  e multiplicação.

(3) RDC N° 11 - Boas Práticas para o funcionamento 
dos serviços de diálise - Remoção de  sujidades orgâni-
cas e inorgânicas, redução da carga microbiana presente 
nos produtos para saúde, utilizando água, detergentes, 
produtos e acessórios de limpeza, por meio de ação me-
cânica (manual ou automatizada), atuando em superfí-
cies internas (lúmen) e externas, de forma a tornar o pro-
duto seguro para manuseio e preparado para desinfecção 
ou esterilização.

(4) Boas Práticas para o Processamento de Produtos 
para Saúde - Remoção de sujidades orgânicas e inorgâ-
nicas, redução da carga microbiana presente nos produ-
tos para saúde, utilizando água, detergentes, produtos e 
acessórios de limpeza, por meio de ação mecânica (ma-
nual ou automatizada), atuando em superfícies internas 
(lúmen) e externas, de forma a tornar o produto seguro 
para manuseio e preparado para desinfecção ou esterili-
zação.

(5) Concorrente – Limpeza Hospitalar - Limpeza e/ou 
desinfecção quando o ambiente se encontra ocupado. É a 
limpeza diária que inclui a utilização de técnicas em to-
das as superfícies. Por ser  uma limpeza de rotina é reali-
zada quantas vezes forem necessárias. A limpeza de leitos 
deve ser rotineira.

(6) Terminal – Limpeza Hospitalar - Limpeza e/ou de-
sinfecção após desocupação do ambiente ou mobiliário. 
É o momento de realizar uma limpeza cuidadosa e mi-
nuciosa.

Linfoangiografia - Técnica de injetar uma substância 
opaca no sistema linfático de uma determinada região do 
corpo de forma que se possam obter chapas radiográficas 
dos vasos e gânglios linfáticos. A linfoangiografia pode 
revelar a presença de tumores no sistema linfático.

Líquidos Corpóreos - Gerenciamento de resíduos hos-
pitalares - São representados pelos líquidos cefalorraqui-
diano, pericárdico, pleural, articular, ascético e amniótico.

Litotripsia - Litotriptor
(1) Procedimento e técnica médica cirúrgica utilizada 
para o tratamento de cálculos, que visa como o nome 
já declara reduzir o tamanho dos cálculos por meio de 
esmagamento ou trituração, mediante princípio físico 
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próprio, de modo a permitir que eventualmente sejam 
expelidos pelas vias adequadas. Pode aplicar-se a cálcu-
los biliares, renais (e das vias urinárias), como também 
vesiculares.

(2) Extracorpórea - Usualmente vale-se de ondas so-
noras de amplitude e de frequência controlados num 
dado espectro, geradas a partir de uma fonte externa de 
energia e dirigidas por meio de um colimador sônico, de 
modo a que, na região adequada, possam ser concentra-
das no foco que abriga os cálculos, e, assim, por vibração, 
conseguir seu esmagamento ou trituração. Conhece-se 
por litotripsia por ondas de choque extracorpórea, ou li-
totripsia extracorpórea (LECO).

(3) Intracorpórea - Litotripsia intracorpórea (LICO) é 
procedimento médico cirúrgico invasivo, pelo fato de 
necessitar adentrar com meios materiais no organismo 
a ser tratado. Os equipamentos  utilizados nesse caso são 
introduzidos no paciente por via endoscópica, vale di-
zer, são utilizados instrumentos com vários canais que 
permitem a visualização, introdução de equipamentos e 
manipulação dos mesmos por meio de pequenos orifí-
cios, o que possibilita melhores condições de recupera-
ção ao paciente por serem procedimentos menos inva-
sivos. Atualmente, os tipos de litotripsia intracorpórea 
mais utilizados são: ultrassônico, pneumático-balístico e 
a Laser.

Litotriptor
(1) É um dispositivo médico usado para tratamento não-
-invasivo de cálculos renais e cálculos biliares. O proce-
dimento realizado pelo aparelho é chamado de litotripsia 
extracorpórea por ondas de choque.

(2) Instrumento cirúrgico utilizado para fragmentar um 
cálculo na bexiga ou noutro local.

(3) Eletromagnético – Equipamento para realização da 
Litotripsia, onde a onda de choque é gerada pelo mo-
vimento de uma placa metálica imersa em água dentro 
de um tubo. Este movimento é realizado através de um 
campo magnético criado por uma bobina, o qual atrai ou 
repele a placa metálica. Com este movimento, é gerada 
uma onda de choque plana que é focada  por meio de 
uma lente acústica para o ponto onde o cálculo deverá 
ser posicionado.

(4) Piezoelétrico - Equipamento para realização da Li-
totripsia. Consiste em uma semiesfera onde estão inseri-
dos vários cristais piezoelétricos focados para um ponto. 
Quando uma corrente elétrica  excita os cristais, estes vi-
bram, produzindo pequenas ondas de choques que con-
vergem para a região focal.

Lixa Cirúrgica - Lixa especialmente desenvolvida para 
não liberar grânulos durante o uso, utilizada para limpe-
za de pontas de cauterizador e bisturi elétrico.

Lixadeira/politriz - Conjunto de equipamentos e ferra-
mentas de utilização geral - São ferramentas para repa-
ro em superfícies danificadas por acabamento indevido, 
incêndio, chuva, gelo, incorreções, entre outros motivos, 
como também para remoção de revestimentos deteriora-
dos ou preparação para revestimento e remoção de cros-
tas. Enquanto a lixadeira serve para lixar a superfície, a 
politriz serve para polir.

Lixão ou vazadouro - Gerenciamento de resíduos hos-
pitalares - Caracteriza-se pela simples descarga de re-
síduos sobre o solo, sem medidas de proteção ao meio 
ambiente e à saúde pública.

LNMRI - Proteção Radiológica – Sigla do Laboratório 
Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes do IRD/
CNEN, por delegação do INMETRO.

Local de geração - Gerenciamento de resíduos hospita-
lares – Representa a unidade de trabalho onde é gerado 
o resíduo.

Localizador de Ápice - Equipamento Odontológico - 
Odontologia - instrumento utilizado para medi ro com-
primento dos canais dos dentes.

Lote - RDC Nº 57 - Ciclo produtivo do sangue hu-
mano e componentes e procedimentos transfusionais 
– Quantidade definida de um produto com homogenei-
dade, produzido em um único processo ou série de pro-
cessos.

Lubrificante Intimo - É uma substância lubrificante de 
uso pessoal para fins sexuais. Embora normalmente as-
sociado à prática do sexo anal, é muito útil para auxiliar o 
sexo vaginal quando a lubrificação natural é insuficiente 
ou há desconforto pela fricção.

Lucro Cessante - É o faturamento que o hospital deixa 
de ter quando o equipamento, por qualquer razão para 
de produzir.

Lupa
(1) Instrumento óptico munido de uma lente com capa-
cidade de criar imagens virtuais ampliadas. É utilizada 
para observar com mais detalhe pequenos objetos ou su-
perfícies. 

(2) de Pala - Odontologia - A Lupa tem a finalidade de 
melhor visualização ao tratamento dentário.

(3) Milimetrada - Oftalmologia – Lente de aumento, 
com o desenho de um quadriculado milimetrado, desti-
nada a medir os diâmetros das lentes rígidas.

(4) para uso Odontológico - Odontologia (a) Tem a fi-
nalidade de melhor visualização ao tratamento dentário. 
(b) São equipamentos importantes para os campos de 
trabalho da odontologia, permitindo uma melhor visão 
do campo a ser trabalhado pelo profissional. São equi-
pamentos importantes para os campos de trabalho da 
odontologia, permitindo uma melhor visão do campo a 
ser trabalhado pelo profissional.

Luva
(1) Utilizadas para proteger as mãos. São de uso obriga-
tório na manipulação de qualquer material biológico ou 
produto químico. São fabricadas em diferentes materiais 
para atender as diversas atividades laboratoriais.

(2) Cirúrgica - Instrumento de teste - Instrumento de 
teste usado para controlar a qualidade de luvas cirúrgi-
cas. Isto pode ser como parte da garantia de qualidade, 
testando durante a fabricação, ou no caso onde as luvas 
serão reutilizadas, mas isto não será típico.

(3) de Borracha (a) Equipamento de Proteção Indivi-
dual  – Proteção da pele à exposição de material biológi-
co e produtos químicos. Deve possuir cano longo quando 
se prevê uma exposição até antebraço. (b) Equipamentos 
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de Segurança - Biossegurança - Usadas para serviços  
gerais de limpeza, processos de limpeza de instrumentos 
e descontaminação. Essas luvas podem ser descontami-
nadas por imersão em solução de hipoclorito a 0,1% por 
12 h. Após lavar, enxaguar e secar para a reutilização; são 
descartadas quando apresentam qualquer evidência de 
deterioração.

(4) de Cloreto de Vinila (PVC) - Equipamentos de Se-
gurança - Biossegurança - Para manusear citostáticos e 
alguns produtos químicos.

(5) de Fibra de Vidro com Polietileno Reversível - 
Equipamentos de Segurança - Biossegurança - Usadas 
para proteção contra materiais cortantes.

(6) de Fio de Kevlar Tricotado - Equipamentos de Se-
gurança - Biossegurança - Protegem em trabalhos a 
temperaturas até 250ºC.

(7) de Látex (borracha natural) - Equipamentos de Se-
gurança - Biossegurança - Utiliza-se as chamadas luvas 
de procedimento nos trabalhos que envolvem contato 
com membranas mucosas e lesões, no atendimento a 
pacientes e para procedimentos de diagnóstico que não 
requeiram o uso de luvas estéreis.

(8) de Látex Nitrílico/Borracha Butadieno - Equipa-
mentos de Segurança - Biossegurança – Usada para al-
guns produtos químicos.

(9) Descartável - São luvas de uso único geralmente uti-
lizadas para manipulação com material de risco. Existem 
diversos tipos de luvas descartáveis, podendo ser utiliza-
das por profissionais que trabalham com produtos de lim-
peza ou por profissionais da área da saúde. As luvas des-
cartáveis são produzidas a partir de diferentes materiais, 
como látex, nitrila e vinil. Existem luvas descartáveis de 
diversos tamanhos. As luvas descartáveis de uso médico 
possuem uma numeração que estabelece o tamanho da 
luva. As luvas médicas são sempre descartáveis e geral-
mente se diferenciam  em estéreis e não estéreis. As luvas 
não estéreis, geralmente conhecidas como luvas de proce-
dimento, são usualmente embaladas em pacotes com 100 
unidades. Como o uso continuado de luvas de látex pode 
causar alergias, existem também luvas de vinil e nitrila. As 
luvas usadas por equipes socorristas são geralmente não 
estéreis, servindo somente para a proteção do socorrista.

(10) Plumbífera-Equipamento de proteção contra ra-
diação - Superfície almofadada com uma tira ou mon-
tado em forma de uma luva parcial, protegendo uma 
porção da mão ou dedos do usuário de exposição desne-
cessária a radiação primária e difusa, associada a proce-
dimentos médicos diagnósticos e terapêuticos. Algumas 
são projetadas para proteger apenas a palma da mão, 
outras podem proteger só a sua superfície dorsal. Con-
sistem tipicamente de uma cobertura flexível e resisten-
te que envolve uma lâmina fina de chumbo ou material 
equivalente e são normalmente destinadas a serem usa-
das ao exame do paciente ou como luvas cirúrgicas.

(11) Térmicas de Nylon - Equipamentos de Segurança 
- Biossegurança - Usadas para trabalhos a temperaturas 
até -35ºC.

Luxímetro - É um aparelho destinado a efetuar medições 
de iluminância em ambientes com iluminação natural ou 
artificial.

Luz
(1) de Segurança – Radiologia - Iluminação de baixa in-
tensidade colocada dentro da câmara escura.

(2) de Worth – Oftalmologia – Dispositivo para teste, 
que visa determinar a presença de visão binocular. É 
composto de quatro círculos iluminados (dois verdes, 
um vermelho e um branco) em um fundo negro.

(3) do Colimador - Aparelho de Raios-x - Luz que de-
termina o raio central e limita o campo a ser radiado.
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Maca
(1) de Ambulância - Maca adaptada especialmente utili-
zada em um veículo ambulância incluindo, por exemplo, 
aeroplanos, helicópteros ou barcos. Terá uma subestru-
tura que tipicamente dobra automaticamente ao encostar 
no veículo quando está sendo empurrada para dentro, fe-
chando o dispositivo e se adaptando ao sistema de trava 
da ambulância.

(2) de Hospital – (a) Maca móvel designada para vários 
pro pósitos, por exemplo, transporte que permite para um 
acompanhante, enfermeira, médico ou ajudante trans-
por tar um paciente deitado de forma a facilitar o cui da-
do médico. Este dispositivo também pode ser usado co-
mo uma mesa de tratamento em áreas como quarto de 
emergência, quarto de recuperação e quarto de trabalho. 
Também pode ser usado como uma cama em algumas 
unidades de cuidado intensivas e especializadas. Duran-
te desastres ou catástrofes de grande proporção, na aco-
modação de altos índices de paciente, pode ser apertado 
em serviço como uma cama de hospital. Este dispositivo 
pode ser motorizado e pode ser equipado com equipa-
mento de emergência. (b) Os tipos de camas encontradas 
nas salas de emergência de um hospital. Estas camas são 
projetadas para a mobilidade. No caso de uma pessoa 
chamar a emergência de um local, estas camas podem 
ser transferidas facilmente de uma casa para uma am-
bulância e para a sala de cirurgia ou para a unidade de 
pronto-socorro, graças às características especiais, tais 
como pernas dobráveis.

(3) de Remoção - Ver Maca para transporte.

(4) de Transferência - Mobiliário dotado de rodízios, 
usado para transferência de paciente entre setores espe-
cíficos da Unidade de Saúde.

(5) de Transporte – Elemento para movimentação de 
pacientes dentro do hospital.

(6) de Uso Geral - Maca móvel para transportar de pa-
ciente deitado, por exemplo, de um departamento para 
outro dentro do hospital. Possui uma subestrutura com 
roldanas que pode ser tipicamente dobrável. Podendo ser 
provida de vários tipos de equipamento para assistir o 
paciente durante o transporte. Para macas utilizadas para 
reclinar ou manter em outras posições.

(7) Ortopédica - Maca especialmente projetada para 
imobilizar os pacientes com suspeita de danos no eixo 
neural para transporte ou dentro do hospital.

(8) para Paciente Neurológico/Comatoso - Maca espe-
cialmente projetada para mover pacientes não-ambula-
tório, letárgico, ou neurologicamente prejudicado para 
mudar a posição do corpo. Não exige pessoal do hospital 
para erguer, rola, ou arrasta o paciente. 

(9) para Transferir Paciente - Ver Maca de transferência.

(10) para Transporte - Mobiliário dotado de rodízios, 
usado para transportar pacientes dentro de ambientes 
médico-assistenciais ou em resgates.

(11) para Transporte de Cadáver – Móvel hospitalar 
destinado ao transporte de cadáveres.

Macrografia – Exames radiológicos - Método radio-
gráfico em que as imagens registadas aparecem bastante 
maiores do que nas radiografias normais.

Magnetoterapia - É bem disseminada em todo mun-
do e considerada como medicina alternativa devido a 
sua eficácia não comprovada nos órgãos reguladores de 
medicina. São diversos tratamentos alternativos e produ-
tos que prometem alivio de dores, emagrecimento e até a 
cura de algumas doenças. A terapia magnética é baseada 
na ideia de que nosso corpo forma um campo magnético 
que reage aos ímãs quando os aproximamos. Essa ideia 
tem fundamento no fato do nosso corpo possuir certa 
porcentagem de ferro no sangue e que, junto com os íons 
de células e das  próprias células, esses três com ponentes 
formarem sozinhos um campo magnético próprio do 
nosso corpo. Na teoria, quando aproximamos um ímã de 
Neodímio, por exemplo, em uma área dolorida, sangue 
fresco oxigenado é atraído para o local ajudando a dimi-
nuir a acidez diminuindo e/ou curando a dor. Este certa-
mente é um assunto controverso. Segundo uma pesqui-
sa publicada em uma revista britânica especializada em 
medicina, terapias que usam ímãs e campos magnéticos, 
não tem efeito comprovado. Segundo os cientistas ame-
ricanos, da Universidade Drexel da Filadélfia e do Kaiser 
Permanente Medical Center na Califórnia, responsáveis 
pela pesquisa, as experiências existentes são de caráter 
duvidoso. Eles ainda alertam para o risco que as pessoas 
correm a deixar de recorrer a tratamentos comprovada-
mente eficazes e tradicionais para se tratarem com essa 
medida alternativa com ímãs. São diversos produtos a 
venda  que  promovem benefícios relacionados ao uso 
do magnetismo: colchão magnético, sandálias magnéti-
cas, palmilha magnética, colar cervical magnético, in-
dutor magnético, pulseira magnética, magnetizadores 
de água, entre muitos outros.

Malha Tubular - Auxilia em procedimentos de imobili-
zação ortopédica para acolchoamento e proteção entre 
a pele e o imobilizador.

Malhas Pós-Cirúrgicas - A malha usada no pós-ope-
ratório exerce uma compressão suave e constante, com 
a finalidade de juntar tecidos que foram traumatizados 
durante a cirurgia. As malhas também exercem a fun-
ção de comprimir o espaço intercelular e com isso a 
água presente no linfa e no plasma sanguíneo não tem 
onde se acumular. Desta forma as malhas cirúrgicas 
ajudam a diminuir o inchaço no pós-operatório. Esta 
água, quando acumulada pode provocar o edema, ou 
inchaço. Além disso, a compressão também inibe o san-
gramento dos vasinhos o que diminui o aparecimento 
de manchas roxas. Outra importante característica das 
malhas compressivas é ajudar na cicatrização. Na medi-
da em que se diminui o excesso de líquido acumulado 
entre as células, elas ficam mais próximas, e isso contri-
bui para uma cicatriz mais uniforme e fina, evitando o 
surgimento de queloides. O uso da malha se inicia logo 
após o termino da cirurgia. Ainda no centro cirúrgico 
o cirurgião e sua equipe fazem a escolha do tamanho 
ideal sempre tomando o cuidado de que a malha faça o 
efeito de comprimir sem impedir a perfeita circulação 
sanguínea.

Mamografia - Obtenção de imagens da mama através 
de raios-x ou raios  infravermelhos. É utilizada para 
detetar precocemente crescimentos anormais como é o 
caso dos tumores malignos ou formações benignas.

M
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Mamógrafo
(1) Equipamento responsável pela realização da mamo-
grafia. A mamografia é um tipo de radiografia especial, 
realizada em aparelhos específicos para avaliação das 
mamas. Homens e mulheres podem desenvolver câncer 
de mama. A mamografia de rotina é a melhor oportu-
nidade de detectar precocemente qualquer alteração nas 
mamas antes até que o paciente ou médico possam notá-
-las ou apalpá-las. De acordo com o FDA, órgão ameri-
cano de vigilância sanitária, a mamografia pode detectar 
um câncer de mama até dois anos antes de ele ser pal-
pável. A mamografia é, ainda, o mais eficaz método de 
diagnóstico para a detecção de câncer de mama, quanto 
mais precoce a remoção do tumor na fase inicial, a estra-
tégia é mais eficiente na redução da taxa de mortalidade 
das pacientes e melhor qualidade de vida.

(2) Digital - A mamografia digital se assemelha a con-
vencional por usar raios-x na produção das imagens, 
porém o sistema é equipado com receptor digital e um 
computador ao invés de um filme cassete. Na mamogra-
fia convencional as imagens são gravadas em filme. O fil-
me é revisado pelo radiologista no negastoscópio. Com 
mamografia digital, a imagem mamográfica é capturada 
por um detector eletrônico especial de raios-x o qual 
converte a imagem numa foto digital e pode ser revisado 
no monitor do computador. O radiologista pode alterar 
a magnificação, orientação, brilho, contraste através do 
computador para verificar melhor áreas da mama. A 
mamografia convencional demora de 30 minutos a uma 
hora para a obtenção do diagnóstico. Quando a imagem 
não é satisfatória o exame tem que ser refeito e a mulher 
expor-se a nova carga de radiação. Na mamografia digital 
os procedimentos são os mesmos, a mulher fica de pé, a 
pressão sobre o seio continua e segundo os médicos ne-
cessária para a superposição de tecidos e descobrir nódu-
los minúsculos e, em seguida um dispositivo eletrônico 
grava as imagens geradas pelo raio-x, apenas 15 segundos 
após a exposição. Os procedimentos são mais rápidos e a 
paciente recebe menor dose de raios-x com maior quali-
dade diagnóstica, com menor número de repetições de 
exposições durante um exame. Esta tecnologia permite 
que o resultado e as imagens sejam enviadas via Internet 
para qualquer parte do mundo.

Mamotermografia - Técnica de exploração das mamas 
por meio da termografia, a fim de descobrir a presença 
de tumores ou outras anomalias.

Manejo de RSS - Gerenciamento de resíduos hospitala-
res - Ação de gerenciar os resíduos em seus aspectos intra 
e extra estabelecimento, desde a geração até a disposição 
final.

Manequim Simulador de Funções (elétrico) – Elemen-
tos empregados no treinamento de estudantes e profis-
sionais da área de saúde para procedimentos clínicos. 
Os manequins ou modelos anatômicos podem possuir 
órgãos artificiais, fluidos corporais além de função de 
batimento cardíaco. Os modelos mais avançados que 
apresentam funções computadorizadas, que permitem a 
simulação de situações de atendimento de emergência e 
monitoramento da atuação do estudante. Assim os mes-
mos propiciam um treinamento que isenta de riscos os 
pacientes, permitindo que os estudantes possam desen-
volver suas habilidades com segurança.

Mangueira flexível – Gases medicinais - RDC 50/03 - O 
mesmo que chicote.

Manguito - Esfigmomanômetro mecânico do tipo ane-
róide - Componente inflável da braçadeira.

Mano vacuômetro médico – Fisioterapia – Instrumen-
to utilizado para mensurar a força máxima da muscula-
tura inspiratória e também musculatura expiratória.

Manometria - É o registro da pressão das contrações da 
musculatura do esôfago e dos esfíncteres esofágicos.

Manômetro
(1) Instrumento utilizado para medir a pressão de fluidos 
contidos em recipientes fechados.

(2) Aneróide - Esfigmomanômetro mecânico do tipo 
aneroide - Portaria INMETRO nº 24 - Instrumento do-
tado de um sensor elástico que se deforma sob a ação da 
pressão. Um indicador acoplado a este sensor permite a 
leitura direta da pressão no mostrador quantitativo ana-
lógico circular.

(3) de Líquido Manométrico - Norma NIE-DIMEL-006 
- Instrumento que indica a pressão em função do deslo-
camento de uma coluna de líquido manométrico num 
tubo transparente graduado.

Manovacuometria - Teste para avaliação da força mus-
cular na inspiração e expiração, utilizado para avaliação 
de função pulmonar, contribuindo para um melhor en-
tendimento da fisiologia respiratória em indivíduos nor-
mais e auxiliando  no diagnóstico funcional da função 
pulmonar precocemente, bem como na tomada de deci-
sões terapêuticas.

Manta
(1) Aquecedora para Balões - Aparelho utilizado para 
promover o aquecimento de soluções. Possui o fundo em 
forma circular revestido por lã acrílica que permite um 
aquecimento eficaz e evita as perdas de calor para o exte-
rior. Muito usada nas destilações, filtrações a quente e em 
operações que exijam um aquecimento forte sem perdas 
de calor. Devido ao seu formato, as mantas são usadas para 
aquecer balões de fundo redondo, atingindo uma tempe-
ratura máxima de 350°C a 500°C, dependendo do modelo.

(2) Térmica - É uma espécie de lençol munido de resisto-
res elétricos. Quando ligado à rede elétrica, dissipa calor 
através do efeito Joule, é capaz de proporcionar uma tem-
peratura mais elevada à cama. Uso hospitalar no aque-
cimento dos pacientes, sendo dotado de uma central de 
comando elétrico.

Manutenção
(1) Corretiva - São reparos de defeitos funcionais ocorri-
dos durante a utilização do equipamento.

(2) Hemodinâmica - Termos utilizados em Terapia In-
tensiva - Vide Suporte Hemodinâmico.

(3) Preventiva - É a manutenção que visa manter o equi-
pamento dentro de condições normais de utilização com 
o objetivo de serem reduzidas as possibilidades de ocor-
rência de defeitos por desgaste ou envelhecimento de 
seus componentes.

Mapeamento corneal - Oftalmologia – Sistema com-
putadorizado que permite o mapeamento corneal, pelos 
anéis de Plácido, permitindo que seja observada pelo 
monitor, a topografia corneana, de grande utilidade na 
avaliação das patologias da córnea.
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Máquina
(1) Automática de Polimento - Oftalmologia – Máqui-
na composta de mecanismo para atritar a superfície da 
lente sobre os feltros dos moldes, automaticamente, po-
dendo ser esférica ou cilíndrica.

(2) Biseladora Automática - Oftalmologia – Máquina 
usada na montagem de lentes nas armações, que faceta e 
molda as lentes, de acordo com modelo, automaticamen-
te. Faceta esta que pode ser em forma de bisel ou ringless 
ou ainda reta.

(3) Cilíndrica - Oftalmologia – Máquina utilizada para 
surfaçar superfícies cilíndricas ou tóricas. Tem pino de 
pressão duplo e funciona automaticamente.

(4) Cortadora de Alumínio – Equipamento para realizar 
cortes em perfis e chapas de alumínio.

(5) de Cortar Lentes - Oftalmologia – Usada para cor-
tar, por meio de rodinhas de vídia, lentes no formato do 
modelo de aço, preso à máquina.

(6) de Costura - Lavanderia hospitalar - É um equipa-
mento destinado ao reparo das peças danificadas ou a 
confecção de novas.

(7) de Furar - Oftalmologia – Pequena máquina com 
ponta diamantada ou de vídia, destinada a fazer furos 
nas bordas das lentes, onde serão adaptadas as garras das 
armações metálicas, tipo numont, três peças, para fixação 
dos parafusos que prenderão as lentes.

(8) de Solda - Equipamentos que servem para produzir 
altas temperaturas num ponto concentrado da peça a ser 
soldada, através da energia elétrica.

(9) de Ultrassom – Ultrassom ou ultrassonografia é uma 
técnica de geração de imagens que usa ondas sonoras de 
alta frequência e seus ecos. A técnica é similar à ecoloca-
lização usada pelos morcegos, baleias e golfinhos, assim 
como o sonar usado pelos submarinos. No ultrassom, 
ocorrem os seguintes eventos: (a) a máquina de ultras-
som transmite pulsos sonoros de alta freqüência (1 a 5 
megahertz) para o interior de seu corpo usando uma 
sonda; (b) as ondas sonoras se deslocam por seu  corpo e 
atingem um limite entre tecidos, por exemplo, entre um 
fluido e um tecido macio, entre um  tecido macio e um 
osso; (c) parte das ondas sonoras é refletida de volta para 
a sonda, ao passo que  outra parte continua se deslocando 
até atingir outro limite e ser refletida; (d) as ondas refle-
tidas são captadas pela sonda e retransmitidas para a má-
quina; (e) a máquina calcula a distância entre a sonda e o 
tecido ou órgão (os limites) usando a velocidade do som 
no tecido (1540 m/s) e o tempo de retorno de cada eco, 
geralmente da ordem de milionésimos de segundo; (f) a 
máquina exibe as distâncias e as intensidades dos ecos na 
tela, formando uma imagem bidimensional como a mos-
trada abaixo. Em um ultrassom típico, milhões de pulsos 
e ecos são enviados e recebidos a cada segundo. A sonda 
pode ser movida ao longo da superfície do corpo e colo-
cada em ângulo para obter diversas vistas.

(10) Empilhadeira - Máquina usada principalmente 
para carregar e descarregar mercadorias em paletes.

(11) Esférica - Máquina de surfaçar superfícies esféricas, 
que pode ser manual, automática, para polimento e para 
desbaste grosso, médio ou fino.

(12) Esférica Manual - Oftalmologia – Máquina  cons-
tituída de um fuso central rotativo, com ponta cônica, 
onde se encaixam os moldes esféricos, um braço com 
pino de pressão, bacia e freio. Serve para surfaçar lentes 
esféricas.

(13) Facetadora - Oftalmologia – Máquina lixadora ou 
diamantada, destinada a facetar as bordas das lentes, em 
forma reta ou de bisel, no formato desejado.

(14) Lixadora - Oftalmologia – Máquina usada na mon-
tagem para facetar em forma reta ou angular, as lentes 
previamente demarcadas no seu modelo ou forma.

(15) para Recuperação de Sangue - Durante a cirurgia, 
essas máquinas recuperam e imediatamente reutilizam 
o sangue do próprio paciente, sem armazená-lo. Vários 
processos foram desenvolvidos para auxiliar na recu-
peração de sangue total do paciente durante a cirurgia. 
Máquinas mais novas podem até, separar o sangue em 
seus componentes e reutilizar os que forem necessários 
enquanto continuam ligadas ao paciente.

(16) de Costura - Lavanderia Hospitalar - É um equi-
pamento destinado ao reparo das peças danificadas ou à 
confecção de novas peças.

Marcador
(1) Biológico - São componentes celulares, estruturais 
e bioquímicos, que podem definir alterações celulares e 
moleculares tanto em células normais quanto aquelas as-
sociadas à transformação maligna.

(2) de Eventos – Eletrocardiógrafos - Possibilita ao ope-
rador adicionar uma marca no traçado, para caracteri-
zar algum evento de interesse ocorrido durante o exame, 
através de outro botão.

(3) Radiopaco - Marcador que indica o lado anatómico 
em uma imagem radiográfica. Este deve indicar correta-
mente o lado direito ou esquerdo do paciente, ou de qual 
lado o membro está sendo radiografado.

Marca-passo
(1) Termos utilizados em Terapia Intensiva - Equipamen-
to responsável pela geração de estímulo elétrico artificial 
para o coração.

(2) Cardíaco Externo – Marca-passos Cardíacos Arti-
ficiais (MP) são dispositivos eletrônicos de estimulação 
multiprogramável capazes de substituir impulsos elétri-
cos e/ou ritmos ectópicos, para se obter atividade elétrica 
cardíaca a mais fisiológica possível. Foram introduzi-
dos na prática médica entre 1958 e 1960, o que marcou 
o início de nova fase no tratamento dos distúrbios do 
sistema de condução. Inicialmente, eram indicados no 
tratamento do bloqueio atrioventricular total (BAVT). 
Atualmente, contudo, a amplitude de suas indicações 
alargou-se consideravelmente. Isso se deveu, sobretudo, 
ao desenvolvimento da tecnologia de sua fabricação, a 
rápida evolução dos conhecimentos em eletrofisiologia e 
métodos diagnósticos em cardiologia, associados a novas 
técnicas, simples e seguras, de implante de MP. Marca-
-passo externo transcutâneo  é um tipo especial de MP 
temporário indicado principalmente em bradiarritmias e 
ocasionalmente em taquiarritmias. Com seu uso pode-se 
ganhar tempo em situações emergenciais, uma vez que 
é de instalação rápida, fácil e não invasiva. As principais 
desvantagens de sua utilização são falência de captura e a 
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intolerância do paciente devido à estimulação de muscu-
latura esquelética. Outras possibilidades são a adaptação 
de MP por Swan-Ganz, quando este estiver sendo utiliza-
do e o implante transesofágico de eletrodo bipolar unido 
a um gerador externo. Trata-se de procedimento rápido, 
simples e também indicado em bradi e taquiarritmias. 
Igualmente, eletrocardiograma transesofágico pode ser 
obtido com a montagem desse sistema.

(3) Cardíaco Implantável de Câmara Dupla, com Res-
posta em Frequência - Dispositivo estéril alimentado à 
bateria, com gerador de pulsos hermeticamente selado, 
implantado sobre a pele do tórax em uma cavidade cirur-
gicamente criada, sendo conectado no interior ou sobre 
duas câmaras do coração (átrio e ventrículo direitos).É 
destinado a estimular as câmaras de um coração arritmi-
co, através de estímulos elétricos, para estabelecer sua se-
quência natural de batimentos, e ajustar a frequência de 
contração às necessidades de fluxo sanguíneo do corpo 
humano devido à atividade física.  Possui um ou mais 
sensores para detectar  alterações no corpo (p.ex., movi-
mentação,  frequência respiratória) a fim de identificar a 
necessidade de maior oxigenação e,  consequentemente, 
aumentar a frequência cardíaca; não se destina à desfibri-
lação cardíaca.

(4) Cardíaco Implantável de Câmara Dupla, por De-
manda - Dispositivo estéril alimentado à bateria, com 
gerador de pulsos hermeticamente selado, implantado 
sobre a pele do tórax em uma cavidade cirurgicamente 
criada, sendo conectado no interior ou sobre duas câma-
ras do coração (átrio e ventrículo direitos).É destinado a 
estimular as duas câmaras  para estabelecer ao batimen-
to cardíaco  seu ritmo normal para imitar a atividade 
normal do coração, através da geração e condução de 
estímulos elétricos ao coração quando detectado que 
a atividade das câmaras está irregular [p.ex., quando o 
batimento cardíaco está muito baixo (bradicardia) ou se 
apresenta arritmico (arritimias)]; não se destina à desfi-
brilação cardíaca.

(5) Cardíaco Implantável de Câmara única de Frequên-
cia Fixa e Demanda - Dispositivo, alimentado a bateria, 
que consiste num gerador de impulsos hermeticamente 
selado que é implantado, juntamente com um fio condu-
tor de marca-passo, sob a pele do tórax numa bolsa criada 
cirurgicamente, no interior ou sobre uma câmara cardía-
ca (átrio ou ventrículo direitos). É utilizado para produzir 
e conduzir impulsos elétricos para o coração, geralmente 
quando os seus batimentos são demasiado lentos (bradi-
cardia) ou quando apresenta ritmos anormais (arritmias). 
Pode fornecer estímulos elétricos constantes para norma-
lizar os batimentos cardíacos (frequência fixa) e/ou forne-
cer um estímulo apenas quando é detectada uma anoma-
lia na atividade eléctrica cardíaca (de demanda).

(6) Cardíaco Implantável de Câmara única, com Res-
posta de Frequência - Dispositivo, alimentado a bateria, 
que consiste num gerador de impulsos hermeticamente 
selado que é implantado, juntamente com um fio con-
dutor de marca-passo, sob a pele do tórax numa bolsa 
criada cirurgicamente, no interior ou sobre uma câmara 
cardíaca (átrio ou ventrículo direitos). É utilizado para 
produzir e conduzir impulsos elétricos para um cora-
ção anormal, ajustando a sua frequência de contrações 
de modo a satisfazer as necessidades acrescidas de fluxo 
sanguíneo causadas pela atividade. Contém um ou mais 

sensores especiais para detectar alterações no organismo 
(p. ex. movimento, frequência respiratória), indicando 
a maior necessidade de oxigênio e aumentando, conse-
quentemente, a frequência de estimulação.

(7) Gerador de Pulsos Implantável - Um marca-passo é 
um pequeno aparelho implantável que envia pulsos elé-
tricos ao coração sempre que sente que o batimento car-
díaco está muito lento. Um marca-passo funciona como 
parte  de  um sistema de ritmo composto por três compo-
nentes: o gerador de pulso, os eletrodos e o programador.

(8) Implantável para Terapia de Ressincronização Car-
díaca - Gerador de pulsos hermeticamente selado, esté-
ril, alimentado a bateria, destinado a ser implantado sob 
a pele do tórax em uma cavidade criada cirurgicamente, 
e utilizado com cabos e eletrodos de marca-passo co-
nectados ao ventrículo direito, na veia coronária sobre o 
ventrículo esquerdo, e usualmente ao átrio direito (tripla 
câmara) para estimular o coração a bater a uma taxa mais  
rápida quando detectada uma bradicardia e prover uma 
terapia de ressincronização cardíaca (TRC) através de es-
timulação elétrica biventricular a fim de ressincronizar a  
contração dos ventrículos direito e esquerdo, para tratar 
sintomas de insuficiência cardíaca (p.ex. fadiga fácil) e 
problemas de arritmias cardíacas graves; não se destina 
a terapia de desfibrilação cardíaca.

(9) Intracardíaco - Gerador de pulsos herméticamen-
te selado, estéril, implantável, alimentado à bateria, 
impregna do com esteróide (p.ex. dexametasona), desti-
nado a ser implantado com um cateter, por via tranveno-
sa, no ventrículo direito (marca-passo de câmera única) 
de um coração arrítmico, para gerar e conduzir estímulos 
elétricos com a finalidade de incrementar o débito car-
díaco. Possui sensores para detectar alterações no corpo  
(p.ex., movimentação, frequência respiratória) e ajustar, 
adequadamente,  a frequência cardíaca (resposta em fre-
quência). Possui sistema de telemetria sem fio com dis-
positivo  externo que permite a programação do marca-
-passo e pode permitir  a monitoração.

Marcas de escala - Termômetros Clínicos de Mercúrio 
em Vidro – Traços perpendiculares ao capilar do ter-
mômetro, gravados na haste ou na placa porta-escala, 
correspondentes, cada um, a um valor determinado da 
temperatura.

Marcha com Obstáculos ou Escada Deitada para Baixo 
– Fisioterapia - Obstáculos podem ser anilhas ou cones 
de vários tamanhos, posicionados alternadamente no 
solo, podem ser feitas demarcações no solo, onde, o pa-
ciente deverá pisar. Tem  como objetivo determinar para 
o paciente pisar entre os obstáculos, obrigando-o a fletir 
ou elevar os joelhos e os pés, obrigando-o a realizar e trí-
plice flexão – fundamental na marcha; determinar que 
pise em lugares demarcados para delimitar seu passo, 
melhorando a coordenação da marcha.

Martelo
(1) Bola - Conjunto de ferramentas para a maleta de 
mecânica - Tem a forma de bola na parte de trás da cabe-
ça e usa-se para bater metal ou aplicar rebites.

(2) Cirúrgico – Odontologia - Utilizado em conjunto 
com o cinzel.

(3) de Buck – Ortopedia - Instrumento utilizado para 
testar reflexos neurológicos e sensibilidade nervosa.
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(4) de Reflexo - Fisioterapia– Martelo utilizado em exa-
mes de reflexo e sensibilidade. 

(5) Plástico -  Conjunto de ferramentas para a maleta 
de mecânica - Destinado a aplicações onde necessita ba-
ter sem, contudo-marcar a peça trabalhada.

Máscara
(1) Equipamentos de Segurança - Biossegurança - São 
usadas as do tipo cirúrgico, sem sistema de filtro, para 
proteção do aparelho respiratório no manuseio de ma-
terial biológico, dependendo da sua Classe de Risco, 
assim como para proteção do produto que está sendo 
manuseado. Existem tipos de máscaras com maior ou 
menor capacidade de retenção de partículas. A seleção é 
feita considerando o agente biológico com o qual se vai 
trabalhar. Os profissionais que trabalham com amostras 
potencialmente contaminadas com agentes biológicos 
Classe 3 (Mycobacterium tuberculosis ou Histoplasma 
capsulatum, por exemplo), utilizam máscaras com siste-
ma de filtração que retenha no mínimo 95% das partícu-
las menores que 0,3µ.

(2) Medicina Nuclear - É um acessório utilizado para a 
imobilização da região de cabeça e  pescoço  moldando 
esta área e utilizada apenas no momento do tratamento, 
para garantir a reprodutibilidade do planejamento efe-
tuado inicialmente, quando foi realizada a simulação. 
Existem  outros acessórios empregados para a imobili-
zação de outras áreas de tratamento como mama, mem-
bros e tronco, como por exemplo, o vaclock, onde uma 
espécie de saco plástico preenchido com microesferas de 
isopor é usado para moldar área que deve ser imobili-
zada, sendo o ar retirado e o saco lacrado, fazendo um 
molde praticamente rígido que permitirá que dia após 
dia a posição do paciente permaneça inalterada durante 
a irradiação.

(3) Cirúrgica - As máscaras têm como finalidade servir 
de barreira física à propagação de bactérias da  cavidade 
bucal do usuário para o ar ambiente e ou campo cirúrgi-
co, reduzindo a carga bacteriana no  ar ambiente. São 
utilizadas para proteção durante a realização de procedi-
mentos em geral, como também na proteção de pacientes 
durante a realização de procedimento asséptico.

(4) com Filtro químico – Equipamento de Proteção In-
dividual - Indicada para quando o profissional necessi te 
manipular substâncias químicas tóxicas, tais como ger-
micidas com emissão de fortes odores ou a partir da re-
comendação dos fabricantes.

(5) de Oxigênio com Ambú - Oxigenoterapia - Dispo-
sitivo de borracha que se ajusta firmemente,  envolvendo 
nariz e boca, geralmente adaptada ao Ambú (sistema bol-
sa- máscara). Fornece alta concentração de oxigênio (90 
a 95%) com fluxo de 8 L/min.

(6) Facial de Oxigênio - Oxigenoterapia - Dispositivo 
aberto, de plástico, adaptado à frente do rosto e apoiado 
no queixo. Fornece grande quantidade de umidade, po-
rém pequena de oxigênio. Apresenta como vantagem a 
facilidade de utilização, sendo bem tolerada e é útil para 
administrar oxigênio com alta umidade. Suas desvanta-
gens são: (a) Intolerância por parte de alguns pacientes, 
(b) Pode exercer pressão sobre partes ósseas (c) Deixa a 
face frequentemente úmida.

(7) Facial – São máscaras de formato piramidal, adapta-
das à face para conter o nariz e a boca. Possuem uma 
borda que veda a saída de ar, um corpo e conector para 
um AMBU ou aparelhos anestésicos, permitindo assim 
introduzir ar, oxigênio ou gases anestésicos. Apresentam 
tamanhos variáveis.

(8) Laríngea (ML) - Oxigenoterapia - É um tubo semi-
curvo que forma uma vedação na entrada da laringe, é 
simples e atraumática sua colocação. Meio eficaz para 
ventilação espontânea ou controlada. É uma alternati-
va a intubação orotraqueal difícil, anestesia e reanima-
ção, não necessita de laringoscópio para sua inserção, 
tem tamanhos variados  (prematuro ao adulto), másca-
ra descartável e reutilizável (que pode ser esterilizada). 
Este tipo é contraindicado para pacientes com estôma-
go cheio, hérnia de hiato, obesidade mórbida, obstrução 
intestinal, trauma torácico, paciente desorientado, ede-
ma, fibrose pulmonar, obstrução respiratória, patologia 
faríngea, discrasia sanguínea, abertura da boca limitada, 
complacência respiratória.

(9) PFF2/N95 – Equipamento de Proteção Individual 
– Indicada para a proteção de doenças por transmissão 
aérea [tuberculose, varicela, sarampo e SARG (síndrome 
aguda respiratória grave).

(10) Venturi – Oxigenoterapia - Fornece uma concen-
tração de oxigênio de 24% a 50%. O fluxo geralmente 
utilizado é de 4 a 12 litros por minuto, conectada direta-
mente a rede de O2. Com umidificador usa-se 15L/min.

Massageador Cardíaco – Equipamento que visa substi-
tuir o trabalho de massagem cardíaca — procedimento 
padrão em pacientes que sofrem uma parada.

Massinha de exercícios para punhos e dedos - Fisiote-
rapia - É um material sintético, maleável, de  várias cores 
que servem para graduar a resistência, sendo moldada de 
acordo com as manobras do paciente. O paciente deve 
pinçar a massa entre os pontos digitais até ser exercida 
uma preensão. É indicada para o aumento de força dos 
músculos utilizados para o movimento de pinçamento, 
restauração da capacidade de se produzir o toque e re-
finamento da função motora delicada dos músculos in-
trínsecos e extrínsecos da mão. Não se observam con-
traindicações para este dispositivo,  mas os exercícios a 
serem realizados por ele podem ser também realizados 
até mesmo manualmente pelo fisioterapeuta ou por 
bolin has de borracha.

Material
(1) Biológico - Todo material que contenha informação 
genética e seja capaz de auto- reprodução ou de ser re-
produzido em um sistema biológico. Inclui os organis-
mos cultiváveis e agentes (entre eles bactérias, fungos 
filamentosos, leveduras e protozoários); as células hu-
manas, animais e vegetais, as partes replicáveis destes 
organismos e células (bibliotecas genômicas, plasmídeos, 
vírus e fragmentos de DNA clonado), príons e os orga-
nismos ainda não cultivados.

(2) de Assistência à Saúde - Gerenciamento de resíduos 
hospitalares - Materiais relacionados diretamente com o 
processo de assistência aos pacientes.

(3) de Referência Certificado (MRC) - Etilômetro - 
NIE-DIMEL-066 - Material de referência, acompanhado 
por um certificado, com um ou mais valores de proprie-
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dades, e certificados por um procedimento que estabe-
lece sua rastreabilidade à obtenção exata da unidade na 
qual os valores da propriedade são expressos, e cada va-
lor certificado é acompanhado por uma incerteza para 
um nível de confiança estabelecido.

(4) e Insumos - RDC Nº 57 - Ciclo produtivo do san-
gue humano e componentes e procedimentos trans-
fusionais -  Designação genérica do conjunto dos itens 
utilizados em um processo para geração de um produto 
ou serviço.

(5) Insumo Crítico - Item de material ou insumo que 
pode afetar a qualidade dos produtos ou serviços críticos 
da instituição.

(6) para Blindagem - Equipamento de proteção con-
tra radiação (a) Material destinado a bloquear, conter 
ou atenuar radiações ionizantes, radiofreqüência (RF), 
ou campos magnéticos. É  utilizado para criar uma 
barrei ra que protege os indivíduos ou equipamento ele-
trônico de exposição à radiação ionizante ou não-ioni-
zante ou interferência eletromagnética não intencional 
ou desnecessária. Este grupo de dispositivo inclui uma 
ampla variedade de materiais usados em conjunto com 
radiofármacos e manuseio e estocagem de fonte selada, 
dispositivos médicos para diagnóstico ou terapia por 
radiação ionizante e não-ionizante ou dispositivos que 
geram radiofrequência ou campos magnéticos. (b) de 
campo magnético - Materiais condutivos magnéticos 
utilizados em conjunto com dispositivos médicos para 
formar uma barreira de contenção por linhas de campo 
magnético para proteção de pessoas ou equipamento 
eletrônico de efeitos magnéticos. Este tipo de  blinda-
gem é destinada a permitir que equipamentos  eletrôni-
cos sejam operados próximos a grandes campos magné-
ticos, como por exemplo, aqueles associados a sistemas 
de imagem por ressonância magnética. (c) ionizante 
- Blocos materiais utilizados para atenuar radiação io-
nizante criando  uma barreira entre o indivíduo ou uma 
parte específica do corpo e uma fonte primária ou di-
fusa de radiação utilizada em procedimentos médicos 
ou odontológicos. Este grupo de dispositivo inclui uma 
variedade de materiais, por exemplo: tijolos de chumbo, 
folhas de chumbo, materiais equivalentes ao chumbo, 
vidro e plástico plumbífero, tungstênio, plásticos de 
baixo peso molecular ou materiais hidrogenados. Um 
exemplo do uso pode ser: tijolos de chumbo para cons-
truir estruturas protetoras, folhas de chumbo usadas em  
paredes  e portas, folhas de vidro ou plástico plumbí-
fero usadas em janelas, molde de chumbo, equivalente 
a materiais plásticos ou termoplásticos, utilizado para 
proteção de áreas anatômicas específicas. (d) para cam-
po de radiofrequência - Dispositivo que consiste em 
materiais eletricamente condutivos utilizado em con-
junto com outros dispositivos médicos formando uma 
barreira contra emissões e interferência de radiofre-
quência (RF). Este tipo de material protege dispositi-
vos médicos e/ou pessoas de incidência ou campos de 
radiofrequência dissipados. Este grupo de  dispositivo 
inclui uma ampla variedade de materiais, por exemplo, 
laminado de cobre e malha de cobre, utilizados em pa-
redes, chãos, tetos, portas e janelas de sala de imagem 
por ressonância magnética prevenindo a interferência 
nos circuito eletrônico que recebe os pulsos de radiofre-
quência para formar as imagens. 

(7) Passíveis de Processamento - Laboratórios de pro-
cessamento de células progenitoras hematopoéticas 
provenientes de medula óssea e sangue periférico e 
bancos de sangue de cordão umbilical e placentário - 
Produtos para a saúde fabricados a partir de matérias-
-primas e com conformação estrutural que permitem 
um conjunto de ações relacionadas à limpeza, secagem, 
desinfecção ou esterilização e armazenamento, entre ou-
tras, e que não perdem a sua eficácia e funcionalidade 
após usos múltiplos.

(8) Permanente - Conjunto de equipamentos, materiais e 
utensílios que não perdem sua identidade física em fun-
ção do uso corrente e/ou possuem durabilidade igual ou 
superior a dois anos. São exemplos: computador, autocla-
ve, aparelho de  raios-x, balança antropométrica, berço 
aquecido, centrífuga, eletrocardiógrafo, estufa, esfigmo-
manômetro, microscópio, maca.

Matrícula ou Registro - Terminologia médico-hospita-
lar - É a inscrição de um paciente na unidade médico-
-hospitalar, que o habilita ao atendimento.

Mecanismos de Infusão - Bombas de infusão - Siste-
mas de infusão - Neste bloco é gerada a pressão de infu-
são, responsável pelo fluxo do fluido. Os mecanismos de 
infusão mais comuns são os peristálticos, por seringa e 
por pistão ou diafragma.

Mecanoterapia – Fisioterapia - É o emprego de forças 
mecânicas com finalidades terapêuticas, a utilização dos 
aparelhos como recurso terapêutico nas condutas fisiote-
rapêuticas deve proporcionar aspectos de convenção de 
energia potencial (química, metabólica) em energia ci-
nética (mecânica). O objetivo de qualquer programa de 
exercício mecanoterápicos é obter movimento.

Média Complexidade – Classificação da Pesquisa por 
Tipologia para os Estabelecimentos Assistenciais de 
Saúde que atendem aos principais problemas de saúde e 
agravos da população, cuja prática clínica demande dis-
ponibilidade de profissionais especializados e a utilização 
de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêu-
tico. A Média Complexidade é dividida em 1º, 2º e 3º 
níveis de referência. São procedimentos da Média Com-
plexidade: cirurgias ambulatoriais especializadas, proce-
dimentos traumato-ortopédicos, ações especializadas em 
odontologia, Patologia Clínica, anatomopatologia e cito-
patologia, radiodiagnóstico, exames ultrassonográficos, 
diagnóstico, fisioterapia, terapias especializadas, aneste-
sia, prótese e órtese.

Mediastinografia – Exames radiológicos - Exploração 
radiológica (radioscopia, radiografia, tomografia) do me-
diastino após insuflação gasosa no espaço celular medias-
tinal (por via sub ou retrosternal, transtraqueal ou retro-
peritoneal).

Mediastinografia gasosa – Exames radiológicos - Mé-
todo radiográfico do mediastino após injeção de ar no 
espaço mediastínico. Esta técnica radiológica já não é 
utilizada.

Mediastinoscópio - Instrumento especial (endoscópio) 
introduzido no mediastino através de uma incisão su 
praesternal para observação das estruturas mediastínicas 
e sua eventual biópsia.
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Medicamento – Produto farmacêutico, tecnicamente 
obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curati-
va, paliativa ou para fins de diagnóstico.

Medição de unidade de gás - Instrumento de teste - 
Dispositivo que é usado para avaliar a dependência de 
gás e/ou dispositivos alimentados a gás que são usados 
em tratamento de paciente, por exemplo, sistemas de 
anestesia, ventiladores, ressuscitador, concentradores 
de oxigênio, sistemas de gás de parede ou unidades de 
sucção. Pode medir parâmetro, por exemplo, volume, 
pressão de gás liberado, taxas de fluxo ou pressões ne-
gativas. O dispositivo de teste também pode ser usado 
para calibrar um analisador de gás.

Medicina
(1) Intensiva - Termos utilizados em Terapia Intensiva 
– Especialidade médica e de enfermagem que promove 
cuidados aos pacientes diante de agressões ou doenças 
graves com risco de vida imediato.

(2) Legal - Ramo da medicina que se dedica à investi-
gação científica das causas das lesões e da morte em cir-
cunstâncias enigmáticas, principalmente quando se sus-
peita de ação criminosa. As referidas investigações são 
realizadas principalmente pelos anátomo-patologistas a 
pedido de um juiz de instrução e atuando conjuntamen-
te com os peritos e investigadores policiais.

(3) Nuclear (a) É uma especialidade médica que usa 
ra diofármacos para diagnosticar ou tratar doenças. (b) 
Unidade Funcional destinada à realização de atividades 
de diagnóstico e terapia que utilizam substâncias radio-
ativas.

(4) Profilática - Ramo da medicina cujo objetivo é a 
prevenção de doenças. Constitui um campo  muito vas-
to em que os cientistas enfrentam problemas que vão 
desde a imunização contra as doenças infeciosas como 
a difteria e a tosse convulsa até à procura de métodos 
para eliminar vetores como os mosquitos por paludis-
mo. Desta forma, pretende-se evitar a propagação de 
doenças.

Médico
(1) Médico assistente - Termos utilizados em Tera-
pia Intensiva - É o médico primário do paciente, que o 
acompanha durante a internação na UTI, participando 
das principais decisões. Por exemplo, o cirurgião cardía-
co responsável pela colocação da ponte de safena, antes 
da transferência do paciente para UTI.

(2) Coordenador (MC) - Profissional médico, legal-
mente habilitado, especialista em medicina intensiva, 
responsável pelo gerenciamento técnico-administrativo 
da unidade. (2) Diarista - Profissional  médico, legal-
mente habilitado, especialista em medicina intensiva, 
responsável pelo acompanhamento  diário dos pacien-
tes e pela garantia de continuidade do plano de trata-
mento de cada paciente.

(3) Intensivista - Profissional médico, legalmente ha-
bilitado, especialista em medicina intensiva, capacitado 
para o tratamento de doenças agudas ou crônicas que 
levem a grave disfunção dos principais órgãos ou siste-
mas do corpo humano.

(4) Plantonista - Profissional médico, legalmente habi-
litado, que presta assistência sob regime de plantões.

Medidor de
(1) Glicose - Aparelhos para medir a Glicose e controlar 
a Diabetes. O nome do aparelho que serve para medir a 
glicose no sangue é glicosímetro, um pequeno aparelho 
fácil de ser usado que serve para indicar a quantidade de 
açúcar no sangue do indivíduo naquele exato momento.

(2) Ph - O pHmetro ou medidor de pH é um aparelho 
usado para medição de pH. Constituído  basicamente por 
um eletrodo e um circuito potenciômetro. O aparelho é 
calibrado (ajustado) de acordo com os valores referencia-
do em cada soluções de calibração. Para que se conclua o 
ajuste é então calibrado em dois ou mais pontos.

(3) Radiação - Dosímetro pessoal (a) Dispositivo de 
proteção radiológica projetado para detectar e registrar 
exposições a radiações, de corpo inteiro ou localizadas, 
em procedimentos médicos e odontológicos. Podem ser 
projetados para: fornecer indicações audíveis de taxas de 
radiação; fornecer leituras imediatas de dose; disparar 
alarme a partir de um valor pré-fixado de dose acumu-
lada, ou acumular uma dose por um período de tempo 
estabelecido para um registro de exposição. (b) Câmara 
de Íon Eletrônica - Unidade que registra dose acumu-
lada de raios gama, raios-x ou radiação branca (brems-
trahlung), em um undivíduo, utilizando uma câmara de 
ionização eletrônica que pode alarmar com uma taxa de 
dose pré-estabelecida, possuindo meios de fixação ao 
usuário. Este dosímetro pessoal é geralmente chamado 
de medidor de taxa com alarme, ou “chirper”. O dosíme-
tro é alimentado por bateria, tipicamente usado na medi-
ção da dose que um indivíduo absorve durante uma ex-
posição específica ou adverte na presença de campos de 
radiação inesperados. (c) Câmara de Íon Eletrostática - 
Unidade integrada que registra dose acumulada de raios 
gama, raios-x ou radiação branca (bremstrahlung), em 
um indivíduo, utilizando uma leitura direta por câmara 
de ionização eletrostática, possuindo meios de fixação ao 
usuário. Este dosímetro pessoal é geralmente chamado 
de dosímetro de bolso. Uma carga eletrostática é utiliza-
da para zerar o dosímetro antes de uso. Por causa da ten-
dência para descarregar com o passar do tempo e quando 
sofre impacto, é tipicamente utilizado para medir dose 
durante períodos de tempo curtos e quando a dose deve 
ser conhecida ao término de uma exposição potencial 
específica. (d) Distintivo de filme - Unidade integrada 
que registra acumulada de raios gama, raios-x ou radia-
ção branca (bremstrahlung), em um indivíduo, utilizando 
filme fotográfico ou filme de radiografia, filtros para dis-
tinguir as características de absorção de energia, um re-
ceptáculo reutilizável que contém o filme/filtro e possui 
meios de prender ao usuário. São registradas mudanças 
químicas nos cristais de halóide prateados no filme que é 
o resultado de exposição à radiação durante processo de 
escurecimento dos cristais no filme. A densidade ótica da 
radiação induzida no filme é proporcional à exposição 
de radiação. Pode ser usado em uma variedade de locais 
para registrar exposição no corpo inteiro, olho, extremi-
dade ou dedo. Também pode ser usado para monitorar 
ambiente.

(4) de Radiação, Analítico (a) Mono-canal - Instru-
mento analítico com analisador mono-canal usado para 
detectar e quantificar emissões de radiações e identifica 
diferencialmente isótopos radioativos desconhecidos. 
Componente típico de sistema de imagem ou laborató-
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rio, possui a capacidade de ser ajustado, de forma que 
permita ao usuário contar simultaneamente e diferen-
ciar emissões de isótopos radioativo múltiplo. Incorpora 
um espectrômetro; detectores fixos ou intercambiáveis, 
por exemplo, sondas; um amplificador linear; espectrô-
metro; seletores de altura de pulso ajustáveis, recursos 
de análise e processamento espectral automático; im-
pressora; e um visor de leitura. (b) Multicanal - Instru-
mento analítico com analisador multicanal usado para 
detectar e quantificar emissões de radiações e identifica 
diferencialmente isótopos radioativos desconhecidos. 
Componente típico de sistema de imagem ou laboratório 
possui a capacidade de ser ajustado, de forma que per-
mita ao usuário contar simultaneamente e diferenciar 
emissões de isótopos radioativos  múltiplos. Incorpora 
um espectrô metro; detectores fixos ou intercambiáveis, 
por exemplo, sondas; um amplificador linear; espectrô-
metro; seletores de altura de pulso ajustáveis; recursos 
de análise e processamento espectral automático; im-
pressora; e um visor de leitura (normalmente escalar ou 
medidor de taxa). (c) Semicondutor de estado sólido - 
Espectroscópio de radiação que detecta nêutron, e partí-
culas beta e alfa pela produção de pares de elétron- lacu-
na ao longo do caminho da partícula carregada em um 
semicondutor que age como uma câmara de ionização 
sólida. Consiste  tipicamente em um diodo semicondu-
tor, enquanto usando um contato ôhmico (eletrodo não 
retificador), um circuito detector para medir a corrente 
resultante, frasco de Dewar, nitrogênio líquido, câmara 
de amostra, dispositivos eletrônicos, computador para 
processamento de dados e sistemas de leitura e saída. O 
semicondutor age como uma câmara de ionização sóli-
da devido ao meio de detecção ser sólido. O volume de 
detecção pode ser muito menor do que uma câmara de 
ionização.

Médio Porte – Classificação do Hospital segundo o 
número de leitos - É o hospital que possui capacidade 
normal de 50 a 150 leitos.

Meia
(1) Anti-Embolismo - As meias medicinais para profi-
laxia da trombose exercem pressão (compressão) sobre 
as veias superficiais das pernas. Têm um gradiente de 
pressão, que diminui do calcanhar para a coxa. O san-
gue pode, assim, fluir de volta para o coração mais rapi-
damente através das veias com diâmetros menores. Isso 
consegue evitar eficazmente a acumulação de sangue 
nas veias e a formação de coágulos de sangue perigosos 
(trombose).

(2) Elástica Para Terapia - O conceito de terapia de com-
pressão está num simples e eficiente  princípio mecânico: 
a aplicação de uma peça de roupa elástica ao redor da 
perna. Ao aplicar uma compressão gradual no membro 
forte no tornozelo e mais amena conforme sobe pelas 
pernas, as meias medicinais de compressão ajudam o re-
torno venoso, diminuindo a pressão venosa, prevenindo 
a estase venosa e o dano às paredes das veias, aliviando 
com eficiência a dor e a sensação de pernas pesadas. Este 
tratamento é prescrito por um medico para tratar flebi-
te, trombose, tratamento após cirurgia de veias e alívio 
das manifestações de doença venosa crônica (pernas pe-
sadas, varizes, edemas, úlceras de perna, etc.). Também 
pode ser prescrito para prevenir problemas venosos du-
rante a gravidez e viagens longas.

Meia-vida Física - Gerenciamento de resíduos hospi-
talares -Tempo que um radionuclídeo leva para ter a sua 
atividade inicial reduzida à metade.

Meios de Contraste – Substâncias usadas para permitir a 
visualização aumentada de tecidos.

Membrana Regeneradora - Membrana regeneradora 
porosa é um produto composto por celulose bacteriana 
para uso médico, com características físicas, químicas e 
mecânicas capazes de substituir temporariamente a pele 
humana e de promover a rápida regeneração em lesões 
causadas por queimaduras, úlceras de membros inferio-
res ou em qualquer outra situação onde ocorra a falta da 
epiderme ou da derme.

Memorial Descritivo de Proteção Radiológica - Pro-
teção Radiológica - Descrição do serviço e suas instala-
ções, do programa de proteção radiológica, da garantia de 
qualidade, incluindo relatórios de aceitação da instalação.

Menisco - Termômetros Clínicos de Mercúrio em Vi-
dro - Parte superior da coluna residual de mercúrio.

Mesa
(1) Administrativa (Conselho de Administração, Dire-
toria, Conselho Diretor) - Dinâmica Administrativa - É o 
órgão superior da administração que estabelece a política 
assistencial, de ensino e de pesquisa, fixa seus objetivos, 
provê recursos financeiros, humanos e materiais, e admi-
nistra os fundos de sua manutenção.

(2) Cirúrgica - Mesa (universal) que pode ser adaptado 
para ser usado na maioria das posições de operação re-
querido para intervenção cirúrgica.

(3) Cirúrgica Universal Móvel - Mesa de operações mó-
vel completa (universal) que pode ser adaptado para usar 
na maioria das posições de operação requerido para in-
tervenção cirúrgica. Esta mesa pode ser movida manual-
mente, hidraulicamente ou eletricamente.

(4) com Movimento Total - Mesa de exame - Apare-
lho de Raios-x - Movimenta-se tanto longitudinalmente 
quanto lateralmente. Geralmente o cabeçote e o porta-
-chassi são fixos.

(5) com Movimento Transversal - Mesa de exame - 
Aparelho de Raios-x - Há apenas o movimento na dire-
ção do técnico, para frente e para trás, ao longo da largu-
ra da mesa, o posicionamento da anatomia em relação ao 
cabeçote se dá pelo movimento longitudinal da estativa 
(coluna) que sustenta o cabeço.

(6) com Movimento Vertical - Mesa de exame - Aparelho 
de Raios-x -  A mesa gira no sentido horário, até ficar de 
pé, o que facilita a execução de procedimentos com con-
trastes, principalmente exames de intestino e nefrologia.

(7) com Sistema de Acelerador, Sem Alimentação - Uma 
mesa de radioterapia não eletrônica que especificamente 
é projetada para posicionar e apoiar um paciente duran-
te tratamentos de radiação terapêuticos administraram 
usando um acelerador linear médico ou acelerador não-
-linear. É uma mesa com tampo de posição fixo ou tampo 
mecânico que posicionam altura de mesa de e/ou controla, 
por exemplo, controles pneumáticos, fechaduras magnéti-
cas, manivelas e mecanismos de alavanca. Pode ser esta-
cionário, móvel ou incorporado como um componente in-
tegrante de um acelerador médico designado de sistema.
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(8) de Asfixia - Uma mesa equipada com unidade de 
sucção, o fornecimento de oxigênio e fontes de calor, 
como uma lâmpada de aquecimento e sobre uma almo-
fada de aquecimento sob o bebê. Esta tabela é usada para 
a reanimação de emergência destes recém-nascidos que 
não respiram espontaneamente no nascimento.

(9) de Autópsia - Uma mesa projetou especialmente para 
exames de post mortem e dissecação de corpo inteiro

(10) de Bonet – Fisioterapia – É um tipo de aparelho 
que trabalha com músculos e articulações do membro 
inferior e, portanto, pode ser indicado em casos, por 
exemplo, de hipotonia dos músculos da coxa, podendo 
trabalhar com a flexão ou extensão do joelho, usando-se 
tanto o protocolo de DeLorm (carga crescente) quanto o 
de Oxford (carga decrescente), de acordo com a resistên-
cia à fadiga do paciente. O paciente deve estar sentado, 
tendo o suporte de apoio sobre o tornozelo e o exercício 
pode ser realizado isotônico ou isometricamente de for-
ma lenta. É contra-indicado nas fases agudas de infecção, 
nas algias intensas, nos derrames intra-articulares, nas 
anquiloses do joelho entre outros.

(11) de Comando - Aparelho de Raios-x Fixo (Grande 
porte) - É o local onde o técnico comanda a produção do 
feixe de radiação.

(12) de Diagnóstico por Imagem - Mesa plana ou curva, 
contínua ou articulada projetada para posicionar e apoiar 
o paciente durante procedimentos de diagnóstico, inter-
venção ou cirúrgicos que envolvem a utilização de siste-
mas médicos que emitem e/ou detectam radiações ioni-
zantes ou não  ionizantes. Mesas de imagem podem ser 
móveis ou estacionários (um componente embutido do 
sistema) e pode ser estritamente operado mecanicamente 
(sem alimentação), ou incorporar controles  eletrônicos e/
ou software para operação remota ou local da mesa como 
movimento e posicionamento. 

(13) de Dissecação - Mesa projetou para prover uma su-
perfície de funcionamento para exame e dissecação de 
órgãos e outras partes anatômicas especialmente. Estas 
mesas são principalmente usadas para investigações de 
patologias pós morten e para propósitos de demonstração. 
Para mesas usadas para dissecações de corpo completas. 

(14) de Exame - Aparelho de Raios-x Fixo (Grande por-
te) – (a) É o suporte ou mesa sobre o qual são realizados 
os exames radiográficos, sendo geralmente uma mesa 
horizontal e tem 2m e 8cm fixa ou com movimentação 
para a direita e para a esquerda. Também com capaci-
dade de erguer uma da extremidades e ficar na posição 
vertical. A mesa possui um acessório chamado Buck. (b) 
A mesa utilizada para realização de exames radiológicos 
pode ser fixa e ou vasculante, tem como função, acomo-
dar o paciente em orientação de acordo com o exame a 
ser realizado, temos que nos atentar sempre no centro da 
mesa em relação ao raio central e gaveta para assegurar-
mos que a projeção da imagem esteja sempre na área do 
chassi ou cassete. (c) Local onde são colocados, além do 
paciente, alguns acessórios, tais como o porta-chassi, a 
grade antidifusora e o filme radiográfico.

(15) de Instrumento - Mesa usada por dispor instru-
mentos cirúrgicos estéreis, suturas, e outro utensílios/
itens necessários durante uma operação ou intervenção. 
É projetada, por exemplo, ser construída de aço estéril, 

topo ou superfície sem fendas, parafusos ou rebites, e a 
maioria das mesas inclui pedestais para ajuste de altura 
e rodas na base. Esta mesa é usada na área estéril “deno-
minada” do local de operação e em alguns casos pode ser 
prendido à mesa de operações.

(16) de Jantar para Pessoa com Deficiência - Mesa proje-
tada para ser usado por uma pessoa com deficiência com a 
finalidade de fazer as refeições. Terá características que le-
vam em conta as exigências das pessoas com deficiências.

(17) de Kanavel – Fisioterapia - É composta por exercita-
dor de dedos, prono- supinador e rolo de punho. Através 
deste aparelho, pode-se trabalhar os movimentos de flexo-
-extensão de dedos e punho, acompanhados de adução, 
abdução e oponência do polegar. É indicado em sequelas 
que comprometem a prono-supinação (lesões dos nervos 
mediano e radial), auxiliam nas sequelas que afetam a ro-
tação externa do ombro (artrite reumatoide, osteoartrite, 
artrite traumática), interna (ombro con gela do idiopático) 
e no comprometimento de bíceps braquial. É contraindi-
cado em casos de bloqueio articular do membro superior 
que impossibilite a posição adequada do paciente.

(18) de Mayo - Equipamento utilizado para descanso 
dos equipamentos cirúrgicos tais como: tesouras, pinças, 
cubas e etc.

(19) de Nascimento - Mesa ajustável, projetada para 
apoiar o corpo de uma mulher em posição apropriada 
durante o trabalho de parto e em outros procedimentos 
de exames/tratamentos relacionados a gravidez. Esta 
mesa incluirá tipicamente, por exemplo, apoios de perna, 
e um receptáculo para placenta.

(20) de Operação - Instrumento de teste - Instrumento 
de teste usado para controlar mesas de operações eletrica-
mente alimentadas. Pelo uso deste instrumento, as posições 
da mesa, por exemplo, o plano, ângulo ou altura podem ser 
lidas e a direção dos motores elétricos pode ser anulada 
para corrigir uma unidade de mau funcionamento. 

(21) de Operação – Sistema - Vários componentes  in-
cluindo de sistemas que constituem uma facilidade de 
mesa de operações completa, enquanto dando mesa, pos-
sibilidades de posicionamento de paciente, e transporte 
para o quarto operacional. 

(22) de Operação Ginecológica - Uma mesa de operações 
construiu especialmente para operações de ginecológica.

(23) de Operação Ortopédica - Mesa ajustável que pro-
vê uma superfície elevada para apoiar o corpo do paciente 
e aparato específico por apoiar que provê tração para os 
membros do paciente durante  procedimentos ortopédicos 
de extremidade superiores e inferiores. Podem ser separa-
dos ossos quebrados, reposicionados e fixados na posição 
correta, para isso usa as características especiais desta mesa.

(24) de Operação Urológica - Mesa construída para in-
tervenção urológica (operações pela uretra). Eles podem 
ser equipados com sistemas para a coleção de, por exem-
plo, derramamento de urina ou pedras, e também pode 
ter travessia longitudinal com motor dirigido.

(25) de Parto - Mesa ajustável, projetada para suportar 
o corpo de uma mulher em posição adequada durante o 
trabalho de parto e em outros procedimentos de exame/
tratamento relacionados com a gravidez. Esta mesa tipi-
camente inclui, por exemplo, suportes de pernas, punhos 
de tração ou um receptáculo para placenta.

M
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(26) de Refeição para Paciente - Móvel hospitalar.

(27) de Trabalho para pessoa com deficiência - Mesa 
projetada para ser usada por uma pessoa com deficiên-
cia para trabalhar ou treinar especialmente. Terá funções 
especiais para acomodar a pessoa com deficiência, por 
exemplo, pode ter altura ajustável ou ter inclinação.

(28) Fixa - Mesa de exame - Aparelho de Raios-x - Elas 
não se movimentam de forma alguma, o cabeçote é que 
se alinha com a anatomia em movimentos longitudinais 
e transversa.

(29) para Exames – Móvel hospitalar destinado especifi-
camente para exames.

(30) para Exames/Tratamentos - Mesa de propósito ge-
ral para tratamento de e/ou de exame que pode ser provi-
do com algumas funções básicas, por exemplo, elevação, 
abaixamento ou inclinação.

(31) para Exames/Tratamentos Ginecológicos - Uma 
me  sa de exames/tratamentos ajustável projetou para apo i  ar 
o corpo de uma mulher em posições apropriadas du  rante 
exames de ginecologia e procedimentos.

(32) para Instrumental – Móvel destinado a guarda 
temporária de instrumental cirúrgico.

(33) para Necropsia – Móvel estruturado especialmente 
para trabalhos de necropsia. 

(34) para Raios-x - A mesa utilizada para realização de 
exames radiológicos pode ser fixa e ou basculante, tem 
como função, acomodar o paciente em orientação de 
acordo com o exame a ser realizado, temos que nos aten-
tar sempre no centro da mesa em relação ao raio central 
e gaveta para assegurarmos que a  projeção da imagem 
esteja sempre na área do chassi ou cassete.

(35) para Terapia de Radiação - Mesa especificamente 
projetada para posicionar e apoiar um paciente durante 
tratamentos administrados quando ao usar um sistema 
de radionuclideo, por exemplo, um sistema de carrega-
mento remoto, ou um sistema de teleterapia terapêutico. 
Pode ser fixado ou pode ser alimentado, e/ou por siste-
ma mecânico que posiciona a altura e controles da mesa. 
Pode ser estacionário, móvel, ou incorporado como um 
componente integrante do dispositivo do design de sis-
tema original.

(36) Proctologista - Mesa de exames/tratamento ajustá-
vel que tipicamente inclui joelho e descansos para coto-
velo e estribos para salto de sapato. Estas mesas são pro-
jetadas para apoiar o corpo do paciente em uma posição 
adequada que expõe o paciente posterior para exame 
peroneal e procedimentos.

(37) Urológica - Mesa de exame/tratamento ajustável 
incluindo um caso, por exemplo, de metal ou de plás-
tico, a superfície superior suportado por um suporte 
fixo. Esta tabela inclui muletas joelho e alças de tração 
e pode ser aumentado, reduzido e inclinou por sistemas 
eletro- mecânicos ou hidráulicos mecânicos através de 
controles manuais ou elétricos, e pode incorporar su-
portes para recipientes de irrigação e bandejas de ins-
trumentos. A tabela suporta o corpo do paciente em 
posição adequada durante os exames urológicos, pro-
cedimentos cistoscópicas e tanto cirurgia transuretral e 
aberta do trato urinário.

Metal pesado - Gerenciamento de resíduos hospitala-
res - Qualquer composto de antimônio, cádmio, crômio 
(IV), chumbo, estanho, mercúrio, níquel, selênio, telúrio 
e tálio, incluindo a forma metálica.

Método - Dinâmica Administrativa - É a maneira ou 
modo específico de realizar um processo ou uma ope-
ração.

Métodos Gráficos - Unidade Funcional destinada à rea-
lização de exames que são representados por traçados 
gráficos aplicados em papel ou em filmes especiais. São 
exemplos de exames: eletrocardiograma, ecocardiogra-
ma, ergometria, fonocardiograma, vetocardiograma, ele-
troencefalograma, potenciais evocados.

Micologia - Parte da botânica que estuda os fungos.

Micro Câmera - Videolaparoscópio - Capta as imagens 
de dentro das cavidades abdominal e torácica e as envia 
ao processador de imagens.

Microbiologia - Ciência dos microrganismos. A micro-
biologia ocupa-se principalmente com o isolamento e 
identificação de microrganismos que provocam doen-
ças.

Microcirurgia - Ramo da cirurgia em que se realiza 
operações extremamente delicadas com microscópios 
altamente especializados e utilizando instrumentos de 
precisão miniaturizados. Esta técnica permite a cirurgia 
em zonas do olho, do ouvido interno e do cérebro que 
antes eram inacessíveis, como era o caso da extirpação 
de tumores e a reparação dos aneurismas cerebrais. Esta 
técnica também permite a reimplantação de dedos am-
putados, que exigem a sutura de minúsculos nervos e va-
sos sanguíneos e a anulação da vasectomia, entre outras 
intervenções.

Microcomputador– Eletrocardiógrafos - Cada vez mais 
presente em ECG’s, o microcomputador pode controlar 
toda a operação do equipamento (software proporciona 
ao operador opções de derivações, ajusta ganho, registra 
dados do paciente, médico, etc., algoritmos para inter-
pretação do ECG e pré-diagnóstico, com reconhecimen-
to de arritmias).

Microdebridador - É um instrumento cirúrgico utili-
zado como auxiliar nas cirurgias de sinusite. Ele remove 
estruturas, ao mesmo tempo em que promove aspiração 
das mesmas. Desta maneira, tudo é feito com o mesmo 
instrumento.

Microfone de garganta - Dispositivo que amplifica a voz 
através da garganta, em vez de a boca como um microfone 
tradicional. Ele pega ondas sonoras mais diretamente das 
cordas vocais e pode, sem dúvida, produzir um som vocal 
mais claro do que outros dispositivos de amplificação.

Microincinerador de Alça de Transferência Metálica – 
Equipamentos de Segurança - Biossegurança - É utiliza-
do para a esterilização das alças de cromo- níquel, substi-
tuindo a flambagem em chama de bico de Bunsen. Podem 
ser elétricos ou a gás. Possuem anteparos de cerâmica 
ou de vidro de silicato de boro para reduzir, ao mínimo 
possí vel, a formação de aerossóis e dispersão de material 
infectado quando são utilizadas alças de transferência.

Micropipeta - Pipeta concebida e destinada a medir vo-
lumes muito pequenos.
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Microrradiografia – Exames radiológicos
(1) Técnica que permite o estudo radiográfico de estrutu-
ras microscópicas.

(2) de Contato - Ampliação ótica secundária de radio-
grafia de um corte histológico posto em contato com a 
película radiográfica.

Microscopia Especular – Oftalmologia
(1) Exame que realiza a análise das células da superfície 
interna da córnea (Endotélio). 

(2) da Córnea – A microscopia especular, ou contagem 
endotelial, possibilita a visualização das células da camada 
mais interna da córnea, por meio de imagens fotográficas 
do endotélio. É um exame computadorizado, de não con-
tato, que estima a densidade celular, tamanho e forma des-
tas células, e a presença de depósitos, mostrando a vitali-
dade do endotélio e, consequentemente, de toda a córnea. 
Este exame pode ser solicitado na presença ou suspeita de 
doenças degenerativas da córnea e como exame pré-ope-
ratório de catarata, glaucoma, transplante de córnea e ci-
rurgia refrativa, pois ajuda na avaliação do risco cirúrgico.

Microscópio
(1) Sistema óptico utilizado na obtenção de imagens am-
pliadas de objetos de dimensões extremamente pequenas.

(2) Cirúrgico - Equipamento utilizado em cirurgias com 
o objetivo de aumentar o campo de visão do médico ci-
rurgião. Funciona como uma lente de aumento eviden-
ciando as estruturas anatômicas e facilitando a visualiza-
ção do campo operatório. Ele é utilizado principalmente 
em cirurgias neurológicas, pois as estruturas anatômicas 
do sistema nervoso são pequenas e com o microscópio 
cirúrgico a qualidade e o sucesso da cirurgia são alcança-
dos com certo grau de tranquilidade.

(3) de Luz Ultravioleta - A imagem do microscópio ultra-
violeta depende da absorção de luz pelo que as moléculas 
da amostra. A fonte de luz ultravioleta tem um compri-
mento de onda de 200 nm, por isso, pode conseguir uma 
resolução de 100 nm. Microscopia ultravioleta não é muito 
diferente da execução de um espectrofotômetro, mas seus 
resultados são registrados em fotografias. A amostra não 
pode ser observado diretamente  através da ocular, porque 
a luz ultravioleta pode danificar a retina. O método utili-
zado para detectar ácidos nucleicos, proteínas que contêm 
certos aminoácidos. Por comprimentos de onda específi-
cos de iluminação pode ser obtido medições espectrofo-
tométricas para quantificar o ADN e ARN em cada célula.

(4) Especular de Córnea – Equipamento que fotografa 
as células da camada mais interna da córnea, conheci-
da como endotélio, permitindo a análise quantitativa  e 
qualitativa das células da mesma (formato, tamanho e 
número de células).

(5) Especular de Não Contato – Oftalmologia – Instru-
mento destinado a captura de imagens das células endo-
teliais da córnea, analisando automaticamente as ima-
gens capturadas.

Microtomo - É o aparelho que faz cortes microscópicos, 
variando geralmente de 1 à 10 µm (micrómetros) de espes-
sura, em pequenas amostras de material biológico (tecidos 
vegetais e animais, bem como cultura de células) embloca-
das em resinas específicas (parafina, paraplast,  historresi-
na, metacrilato) para análise em microscópio óptico.

Mielografia - É uma técnica através da qual se tira uma 
radiografia da medula espinal após uma injeção de um 
meio de contraste radiopaco na zona que se pretende 
examinar. A mielografia permitirá analisar as anomalias 
do interior da coluna vertebral, como uma hérnia discal 
ou um tumor canceroso.

Mielograma - É um dos exames para avaliação da medu-
la óssea. Como a medula óssea está localizada anatomi-
camente no interior dos ossos, o mielograma é realizado 
através de uma punção óssea, seguida de aspiração, sendo 
realizada sob anestesia local (pode-se também usar seda-
ção e/ou analgesia sistêmica). Os ossos mais abordados 
são o ilíaco, o esterno e a tíbia (este último em crianças). 
Outro exame que complementa a avaliação da medula 
óssea é a biópsia de medula (BMO), realizada através de 
técnica semelhante. Entretanto, a BMO é contraindicada 
no esterno, sendo o local preferencial a crista ilíaca pos-
terior, localizada na pelve.

Minimização - Gerenciamento de resíduos hospitala-
res - Consiste na redução de Resíduos comuns, perigosos 
ou especiais na etapa de geração,antes das fases de tra-
tamento, armazenamento ou disposição. Visa a proteção 
dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos 
recursos naturais e do meio ambiente.

Miniplaca – Odontologia - O controle de ancoragem é 
um dos maiores desafios do ortodontista, principalmente 
pela dificuldade de conter movimentos indesejáveis nas 
unidades de apoio. Assim, a utilização de ancoragem es-
quelética constitui-se em grande avanço na Ortodontia, 
facilitando e agilizando os tratamentos ortodônticos. Ela 
consiste na obtenção de um ponto  fixo e imóvel dentro 
da cavidade bucal, auxiliando a movimentação ortodôn-
tica e evitando o deslocamento da unidade de resistência. 
As miniplacas permitem aos ortodontistas a obtenção de 
movimentos que eram considerados impossíveis com os 
mé todos tradicionais de  ancoragem. As mesmas podem 
ser instaladas na mandíbula com certa facilidade em qual-
quer região, dependendo da necessidade.

Mini-split-Instalações de ar-condicionado hospitalar / 
condicionador autônomo – Condicionador constituído 
por uma unidade de tratamento de ar de expansão dire-
ta, de pequena capacidade (geralmente inferior a 10kW), 
instala da dentro do ambiente a que serve (designada uni-
dade interna), geralmente projetada para insuflação do ar 
por di fusor incorporado ao gabinete, sem dutos, suprida 
de fluí do refrigerante líquido por uma unidade condensa-
dora, instalada externamente (designada unidade externa).

Miógrafo - Instrumento que mostra graficamente a con-
tração dos músculos.

Miograma - Registo da atividade de um músculo.

Miologia - Estudo da estrutura, função e doenças dos 
músculos.

Mistura de Gases (mistura) - Conexões e roscas para 
válvulas de cilindros para gases comprimidos - NBR 
11725 - Compressão intencional de dois ou mais gases 
em cilindros, que podem permanecer em estado de gás 
ou em estado de equilíbrio líquido-gás, sob pressão.

Misturador para Cimento Ortopédico - Dispositivos 
destinados a misturar compostos de modo a produzir a 
polimerização do cimento ósseo.
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 MLC – Medicina Nuclear - Sigla de Multileaf Collimator 
ou Colimador Multi-folhas.

Mocho – Odontológia - São cadeiras sem “braço” muito 
utilizadas pelos dentistas, pois só possuem assento e en-
costo, o que facilita o manuseio de equipamentos.

Modelo anatômico
(1) de Braço para Treinamento de Infusão - Réplica sin-
tética de um braço humano com as veias para instru ir 
linha intravenosa colocação, injeções e infusões. É nor-
malmente utilizado pela enfermagem, médicos e estu-
dantes paramédicas para simular a anatomia de um bra-
ço com os vasos sanguíneos, pele e tecido produzido em 
materiais macios, como borracha.

(2) para Treinamento em Endoscopia - Este modelo ofe-
rece a oportunidade e treinar o uso de diferentes fibroscó-
pios: no esôfago, estômago, duodeno e papila de Vater.

(3) para Treinamento em Ressuscitação - Modelo para 
treino de RCP de meio torso, permite treinamento de 
abertura das vias aéreas, manobras torácicas e respiração 
artificial.

Modelo
(1) de Treinamento, Anatômico - Espécime esquelético 
singular ou plástico e modelo desmontável dos órgãos 
do corpo que são usados como auxiliares de  formação 
biológica.

(2) Fisiológico para Treinamento de Reconhecimen-
to de Arritmia - Sistema de instrumentos, manequim e 
software que representam condições de arritmia fisioló-
gicas para a formação de reconhecimento da irregulari-
dade dos batimentos cardíacos.

(3) para Treinamento Fisiológico - Dispositivo, mode-
lo ou instrumento que simulam parâmetros fisiológicos 
usado para ensino e treinando de pessoal de saúde, e em 
certos casos os cidadãos ordinários.

Modificação - Proteção Radiológica - Qualquer altera-
ção de estrutura, sistema ou componente que envolva a 
segurança e a proteção radiológica em uma instalação ra-
diológica, para a qual a autoridade sanitária local já tenha 
concedido qualquer autorização.

Moldeiras – Odontologia - Utilizadas para se inserir o 
material de moldagem para ser levado a boca.

Moluscocida - Epidemiologia e Imunologia – Conceitos 
- Substância química utilizada na destruição de caramujos.

Monitor
(1)Termos utilizados em Terapia Intensiva - Equipa-
mento utilizado para o acompanhamento de funções 
vitais. Evoluíram bastante integrando várias funções no 
mesmo equipamento; Eletrocardiograma (batidas do co-
ração), pressão arterial, oximetria periférica.

(2) Ambulatorial de Pressão Arterial - Utilizado na 
monitorização de pacientes no seu dia a dia, sendo apli-
cado geralmente por 24 horas ao paciente, sendo capaz 
de emitir laudos completos com avaliação automática de 
eventos e anormalidades.

(3) Cardíaco - Tem a função somente de apresentar a 
frequência cardíaca e o traçado de eletro no monitor. É 
bastante utilizado em transporte de paciente de um setor 
ao outro, realizar exame de eletrocardiograma.

(4) Contínuo de Glicose - É um equipamento que mede 
os níveis de glicose continuamente, 24 horas por dia. Os 
monitores contínuos de glicose também incluem alarmes 
para indicar quando seus níveis de glicose ultrapassaram 
ou caíram abaixo de seus níveis pré-estabelecidos. De-
pendendo do tipo de monitor, um pequeno dispositivo 
detector de glicose (ou sensor) é inserido logo abaixo de 
sua pele ou estômago. O sensor mede os níveis de gli-
cose a cada cinco minutos, e envia as informações via 
transmi ssor sem fio a um monitor que pode ser usado 
em seu cinto ou em um bolso. Um monitor contínuo de 
glicose pode ajudar a ficar atento aos níveis de glicose, 
e a saber como eles mudam dependendo da ingestão de 
alimentos, dos exercícios e da medicação.

(5) de EEG – Monitor onde são apresentados os resulta-
dos do eletroencefalograma, também chamado de EEG, 
que tem na identificação, na classificação e no acompa-
nhamento das epilepsias sua principal finalidade. O exa-
me também serve para avaliar pessoas em coma e para 
investigar alguns distúrbios do sono, como o sonambu-
lismo. Pode ainda ser útil para prestar esclarecimentos 
em outras enfermidades neurológicas, a exemplo de tu-
mores cerebrais, demências e doenças degenerativas do 
sistema nervoso, mas apenas como método auxiliar, já 
que, para esses casos, há hoje exames de imagem mais 
esclarecedores.

(6) de Eventos - Trata-se de exame complementar que 
visa ao diagnóstico etiológico de queixas sugestivas de 
arritmias cardíacas que, no entanto, não se reproduzem 
no curto período de gravação do Holter de 24h. Com 
recursos de telemedicina, esta monitorização eletrocar-
diográfica contínua permite o registro aleatório, ou acio-
nado no momento do sintoma, durante 24 horas por dia 
em períodos de 7 a 30 dias.

(7) de Eventos Implantável - O Monitor de eventos im-
plantável é um pequeno dispositivo eletrônico que per-
mite a gravação de eventos cardíacos em longo prazo. O 
sistema de monitoramento pode ser acionado pelo pa-
ciente e também ativado automaticamente. O dispositivo 
é capaz de registrar ECGs subcutâneos e é indicado para 
portadores de síndromes clínicas difíceis de diagnosticar 
ou em situações em que haja risco de arritmias cardíacas 
em pacientes que apresentam sintomas transitórios, su-
gestivos de arritmia cardíaca. Uma das principais indica-
ções é a sincope inexplicada. A síncope é uma condição 
incapacitante, de diagnóstico difícil, associada à elevação 
do risco de morbidade e mortalidade. Neste caso o apare-
lho pode obter informações diagnósticas valiosas duran-
te episódios sincopais, permitindo aos médicos diagnos-
ticar as causas da síncope e proporcionar o atendimento 
apropriado ao paciente. De acordo com a literatura mé-
dica, a síncope pode ser diagnosticada em até 90% dos 
pacientes que utilizam monitores implantáveis.

(8) de Gases Sanguíneos - Gases sanguíneos são todos os 
gases presentes na forma dissolvida no sangue, tal como 
o oxigênio ou o dióxido de carbono. Chamamos, contu-
do, de gasometria, um exame desses gases efetuado sobre 
uma amostra de sangue, mais frequentemente sobre uma 
artéria para  estudar o sangue que está carregado de oxigê-
nio nos pulmões. Essa amostra é retirada, geralmente, da 
ar téria radial e pode ser um pouco mais dolorosa que uma 
re tirada de sangue clássica, a artéria  sendo  mais profunda 
que uma veia superficial. O estudo da concentração des-
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ses gases permite descobrir diversas doenças responsáveis 
por uma diminuição da capacidade de trocas realizadas 
entre o ar e o sangue nos alvéolos pulmonares.

(9) de Óxido Nítrico - A administração do óxido nítri-
co requer precisão e monitoramento contínuo das con-
centrações de NO e NO2 (dióxido de nitrogênio) que 
chegam ao paciente. Concentração de NO2 (dióxido de 
nitrogênio): ele deve ser monitorado por ser um subpro-
duto tóxico, sem nenhum efeito terapêutico, da reação do 
NO com o oxigênio proveniente do ventilador mecânico.

(10) de PH Esofágico – Instrumento destinado a realiza-
ção da Phmetriaesofágica que é exame consiste  na intro-
dução do cateter através da narina, faringe e esôfago, até o 
estômago, para verificar se o refluxo gástrico é maior do 
que o normal. Outra finalidade do teste é avaliar se o re-
fluxo se limita à porção do esôfago mais próxima do estô-
mago ou se atinge a garganta. O equipamento do pH eso-
fágico é um tubo pequeno, fino, com um sensor na extre-
midade. Este sensor mede a acidez. O tubo é gentilmente 
passado pelo nariz até a extremidade do esôfago. O sensor 
é conectado a um gravador portátil que é atado ao cinto da 
roupa. No período de 24 horas a acidez do esôfago é grava-
da em um pequeno computador. Quando o paciente sente 
azia ou outro sintoma, ele anota o que está fazendo e o 
momento do evento. Após o término da monitorização 
o pequeno computador será ligado a um outro computa-
dor que fará a leitura do conteúdo gravado nas 24 horas.

(11) de Pressão Arterial Invasivo - A pressão por este 
método é medida através de um cateter introduzido 
na artéria, o qual é conectado em uma coluna liquida. 
A medida da pressão é obtida  através do transdutor de 
pressão que faz a leitura; é obtida pressão sistólica, dias-
tólica e média. A cateterização da artéria para mensurar 
a pressão arterial invasiva está indicada para: (a) Cirurgia 
cardiopulmonar, (b) Grandes cirurgias vasculares, to rá-
cicas, abdominais ou neurológicas, (c) Instabilidade he-
modinâmica, (d) Uso de drogas vasoativas, (e) Uso de 
monitorização da pressão intracraniana, (f) Emergência 
hipertensiva associada à dissecção de aorta ou AVC, (g) 
Necessidade de gasometria arterial mais que três vezes ao 
dia, e (h) Controle rigoroso da pressão arterial para con-
duta  clinica. Uma pressão arterial invasiva está contrain-
dicada relativamente para: (a) Doença vascular periféri-
ca, (b) Doenças hemorrágicas, (c) Uso de anticoagulan-
tes ou trombolíticos e (d) Punção em áreas infectadas.

(12) de Pressão Arterial não Invasivo - Este é o método 
que tem como base a medida da pressão arterial através 
de curvas de medidas, realizada por software validado 
para tal fim. Este método é muito utilizado nas unidades 
de cuidados críticos e centro cirúrgico, sendo também 
aplicado em pronto atendimento. Para uso deste método 
é necessário um monitor multiparametrico. O manguito 
é enrolado em volta da parte superior do braço e inflado 
após o acionamento do módulo de pressão não invasi-
vo. A pressão no manguito é aumentada até que o pulso 
radial desapareça. Quando o manguito for desinsuflado 
progressivamente, um microprocessador, que interpreta 
as oscilações dentro do manguito, fornecerá os valores 
pressóricos e estabelecerá os valores sistólico, médio e 
diastólico. O uso do manguito de tamanho adequado é 
fundamental para uma medida fidedigna neste método, 
caso seja utilizado o manguito inadequado pode ocorrer 
os mesmos falsos resultados do método auscultatório.

(13) de Pressão Intracraniana - Mede a pressão dentro 
do crânio através de uma fibra, geralmente, introduzida 
na região frontal da cabeça.

(14) de Sinais Vitais – É um monitor, no qual mostra em 
tempo real a frequência cardíaca com o traçado de ele-
trocardiograma, saturação de O2, capnografia, pressão ar-
terial (não invasiva ou invasiva), temperatura em tempo 
real (dependendo da marca do monitor), poderá também 
configurar para PVC em tempo real, e também, a frequ-
ência respiratória do paciente em tempo real.

(15) de Vídeo -Videolaparoscópio - Geralmente com 
tela de alta resolução (acima de 400 linhas). Mostra à 
equipe cirúrgica as  imagens colhidas de dentro da cavi-
dade abdominal ou torácica pela micro câmera processa 
as imagens colhidas pela micro câmera e as envia ao mo-
nitor de vídeo para serem observadas.

(16) Eletrocardiográfico - Eletrocardiógrafos - Usado 
principalmente no centro cirúrgico e na UTI. O ECG pode 
ser obtido continuamente (são necessários pelo menos 
dois eletrodos de registro e um terceiro de referência) para 
monitorar a função cardíaca (frequência de batimento) do 
paciente. Geralmente está associado à monitoração de ou-
tros parâmetros vitais, tais como taxa respiratória, pressão 
sanguínea, débito cardíaco, oxigenação do sangue, etc.

(17) Fetal (Cardiotocógrafo) – Equipamento destinado 
a medição dos batimentos cardíacos do feto.

(18) Multiparamétrico - Aparelho que apresenta vários 
parâmetros relacionados ao estado do paciente como, 
por exemplo: pressão arterial, oximetria, eletrocardio-
grama, respiração, temperatura, saturação de oxigênio 
entre muitos outros. Ele é utilizado por médicos, en-
fermeiros, antestesistas, enfim, todos os envolvidos nas 
intervenções. Além de ganhar mais tempo os procedi-
mentos se tornam mais seguros para os profissionais e 
principalmente para os pacientes.

(19) para Exibição de Imagens Médicas - Monitores 
projetados para serem utilizados na exibição e visualiza-
ção de imagens para diagnósticos por médicos e profis-
sionais da saúde.

Monitoração
(1) Proteção Radiológica - Medição de dose para fins de 
controle da exposição à radiação, e a interpretação dos 
resultados. Pode ser classificada em monitoração indivi-
dual e monitoração de área.

(2) de Área - Proteção Radiológica - Levantamento ra-
diométrico. Avaliação dos níveis de radiação nas áreas de 
uma instalação. Os resultados devem ser expressos para 
as condições de carga de trabalho máxima semanal.

(3) Individual (Externa) - Proteção Radiológica - Mo-
nitoração por meio de dosímetros individuais colocados 
sobre o corpo do indivíduo para fins de controle das ex-
posições ocupacionais. A monitoração individual tem a 
função primária de avaliar a dose no indivíduo monito-
rado. É também, um mecanismo efetivo para detectar 
flutuações das condições de trabalho e para fornecer da-
dos úteis para o programa de otimização.

(4) Transcutânea dos Gases Sanguíneos - Medida não 
invasiva ou a determinação da pressão (tensão) parcial de 
oxigênio e/ou dióxido de carbono localmente nos capila-
res de um tecido pela aplicação de uma série de eletrodos 
especiais. Esses eletrodos contêm sensores fotoelétricos 
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capazes de captar o comprimento de onda específico da 
radiação emitida pela hemoglobina oxigenada versus a 
reduzida.

Monobloco - Classificação do Hospital segundo a cons-
trução - É o caso do prédio ter só um bloco, Ex. Hospital 
das Clínicas em SP, primeiro da América Latina.

Monta-cargas - Elevador de pequeno porte utilizado 
para transporte de cargas entre os pavimentos da edifi-
cação. Pode ser utilizado para o transporte de material 
limpo ou sujo, desde que seja exclusivo para um deles.

Mortalha - Roupa em que se envolve o cadáver que vai 
ser sepultado.

Morte encefálica ou cerebral - Termos utilizados em 
Terapia Intensiva – Disfunção neurológica irreversível 
com perda total da atividade cerebral.

Mostrador - Máquina de Ultrassom – O mostrador é 
um monitor de computador que exibe os dados processa-
dos pela CPU. Os mostradores podem ser preto e branco 
ou coloridos, dependendo do modelo da máquina.

Motor
(1) Bombas de infusão – Sistemas de Infusão - Utili-
zam-se motores de corrente contínua ou motores de pas-
so pare acionar os mecanismos de infusão.

(2) Cirúrgico – Odontologia - Equipamento cirúrgico 
para procedimentos de corte, perfuração e desgaste ós-
seo. Indicado para cirurgia de pequenos ossos e ou em 
região de difícil acesso.

(3) Cirúrgico para Implante – Odontologia - Desenvol-
vido para procedimentos cirúrgicos de perfuração, desgas-
te, polimento e corte ósseo e Cirurgias de implantodontia.

Motricidade Orofacial - É a área que estuda a muscu-
latura da face, boca e língua. Soluciona problemas rela-
cionados á: sucção, mastigação, deglutição, respiração, 
posicionamento da língua de modo errado, dificuldade 
ou impossibilidade de deglutir alimentos de forma segu-
ra que são chamadas de disfagias. É também capacitada 
para atender problemas de má oclusão (mau alinhamen-
to dentário), tonicidade e mobilidade facial (flacidez 
muscular de bochecha, lábio e língua), pacientes com 
bruxismo, entre outros. Realiza avaliações, diagnóstico, 
prognósticos e estabelece tratamentos para pacientes 
com comprometimento de alguma das funções primei-
ramente descritas e que afetam a região da cabeça e pes-
coço. Também atua na área de estética para quem quer 
um rosto mais redondo ou mais quadrado ou musculoso 
e quem tem rugas no canto dos olhos e em outras partes 
do rosto através de exercícios musculares.

Móvel (“freestanding”) - Berço Aquecido – Configu-
rações de berços aquecidos - Projetado para permitir 
mobilidade e suporte térmico contínuo ao recém-nasci-
do em berços convencionais, durante procedimentos de 
diagnóstico ou de terapia.

Moxa – Bastonete ou pequeno cone de artemísia usado na 
medicina oriental no tratamento de certas enfermidades, 
dores e na cicatrização de certas lesões. Usado na moxi-
bustão, a moxa é acesa e depois apagada com o dedo, e a 
fumaça que sua combustão libera é aplicada, direta ou in-
diretamente, nos pontos de condensação de energia vital.

MS – Sigla de Ministério da Saúde.

MTE – Sigla de Ministério do Trabalho e Emprego.

Mudança da fase expiratória para a fase inspiratória - 
Ventilador pulmonar – O ventilador interrompe a fase 
expiratória e permite o início da fase inspiratória do 
novo ciclo. Esta fase de mudança pode ser determinada 
pelo próprio aparelho, de acordo com a frequência res-
piratória pré-determinada ou pelo paciente. Para que o 
paciente consiga desencadear novo ciclo ele deve abrir 
a válvula do ventilador ao fazer uma pressão negativa 
ou um fluxo inspiratório, como na respiração normal. A 
abertura da válvula do aparelho que permite a entrada 
de ar para o paciente depende da pressão negativa ou do 
fluxo inspiratório que o paciente faz e isto é regulado no 
aparelho com um recurso denominado sensibilidade do 
ventilador. Quanto maior a sensibilidade do ventilador, 
menor o esforço que o paciente precisa fazer para abrir a 
válvula inspiratória e iniciar novo ciclo. A sensibilidade é 
um recurso que só está presente nos modos de ventilação 
assistidos e deve-se lembrar que ela deve ser ajustada em 
seu mínimo possível, porém evitando-se que ventilador 
fique excessivamente sensível e deflagre ciclos inspirató-
rios com qualquer turbulência no circuito do aparelho, 
sem que o paciente tenha feito esforço inspiratório.

Mudança da fase inspiratória para a fase expiratória 
Ventilador pulmonar – Esta fase também é chamada de 
ciclagem do ventilador, pois o aparelho interrompe a fase 
inspiratória após a pausa inspiratória e permite o início 
da fase expiratória.

Muletas
(1) São um suporte para o corpo humano projetado com 
a finalidade de auxiliar a caminhada, quando um dos 
membros inferiores requer um apoio adicional durante o 
deslocamento. São prescritos nos casos de diminuição ou 
alteração da mobilidade, como no caso de dor, e servem, 
além da analgesia, para tornar o indivíduo independente 
com autonomia e segurança.

(2) Axilares - São indicadas para grande descarga de 
peso corporal, por exemplo, analgesia, e paciente com 
pouca estabilidade de tronco. Difícil de utilizada em pe-
quenas áreas e se mal adaptadas, podem lesionar estru-
turas axilares (nervos, vasos). Suas almofadas devem ser 
posicionadas em região subaxilar.

(3) Canadenses - Possuem braçadeiras acima e abaixo o 
cotovelo, com isso, compensam a fraqueza de extenso-
res do cotovelo (tríceps braquial). O paciente necessita 
de coordenação e bom equilíbrio de tronco para utilizar 
esse tipo de muletas. 

(4) Lofstrand - Possuem uma braçadeira em antebraço 
(aumentam o braço da alavanca). Permitem o uso das 
mãos sem que a muleta caia. Proporcionam mais inde-
pendência para o paciente.

Multímetro - Equipamentos utilizados na manutenção 
de equipamentos médico- hospitalares - Aparelho des-
tinado a medir e avaliar grandezas elétricas. Existem mo-
delos com mostrador analógico (de ponteiro) e modelos 
com mostrador digital.

Mural Bucky Radiologia - O mural é destinado a realiza-
ção de incidência em ortostatismo (em pé).

Mutagenicidade - É a propriedade de variação brusca de 
um ou mais caracteres de uma determinada espécie, que 
pode se tornar hereditária e caracterizar uma espécie di-
ferente daquela que originou o indivíduo.
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Não Conformidade - Falha em atingir requisitos previa-
mente especificados.

Não Críticas - Limpeza e desinfecção de superfícies em 
áreas hospitalares e manejo de resíduos - Todos os se-
tores onde não há risco de transmissão de infecção, não 
existem pacientes. Ex.: Sala do médico, estar, farmácia, 
auditório, administração, refeitório, centro de estudos, 
pátios, jardins, etc.

Nascido
(1) Morto - Óbito do produto da concepção que tenha 
alcançado 28 semanas  completas ou mais de gestação, 
ocorrido antes da expulsão ou da extração  completa do 
corpo materno. O mesmo que natimorto.

(2) Vivo - Produto da concepção que,  depois  da  expul-
são  ou da  extração completa do corpo materno,  respira 
ou dá qualquer outro sinal de vida. 

Natimorto - Ver Nascido Morto.

NB – Sigla de Nível de Biossegurança. 

NBR – Sigla de Norma Técnica Brasileira. 

Nebulizador
(1) Aparelho usado para pulverizar líquido em gotas mi-
núsculas.

(2) Instrumento de teste - Dispositivo usado para ava-
liar a função de um nebulizador. Também pode ser usado 
para calibração.

Necrologia - Estudo dos fenómenos da morte, em que se 
inclui a determinação do momento da mesma e as dife-
rentes mudanças que ocorrem nos tecidos do organismo 
depois da morte.

Necropsias - Estudo post mortem das alterações macros-
cópicas, histológicas e citológicas presentes no organis-
mo buscando identificar a causa do óbito.

Necrotério - Unidade Funcional destinada ao preparo, à 
guarda e à conservação temporária de cadáveres.

Nefelômetro - Equipamento  químico-instrumental uti-
lizado para medir o nível de turbidez na água, utilizando 
como unidade de medida o NTU (Nephelometric Turbi-
dity Units ou unidade nefelométrica de turbidez), tendo 
como princípio o espalhamento da radiação num ângulo 
de 90 graus (menor sensibilidade a variações no tamanho 
das partículas em suspensão na água).

Nefrologia - Parte da medicina que se ocupa do estudo, 
da investigação e do tratamento das doenças dos rins.

Nefroscópio - Instrumento utilizado para o exame in-
terior do rim (nefroscopia) nas operações abertas. Tem 
geral mente a finalidade de localizar pequenos fragmen-
tos de cálculos.

Negatoscópio
(1) Aparelho dotado de iluminação especial para a per-
feita observação dos negativos ou chapas radiográficas.

(2) de 02 Corpos – Ecrã translúcido com iluminação uti-
lizado para observar, por transparência, as radiografias.

Neoplasia
(1) Alteração tecidual ocorrida devido a uma prolifera-
ção celular excessiva e descontrolada, que persiste mes-
mo após a retirada do estímulo inicial. Pode ser benigna 
ou maligna.

(2) Maligna - Capacidade de invadir estruturas adjacen-
tes e vasos, levando a formação de metástases.

Neurocirugia - Tratamento cirúrgico das doenças do 
cérebro e da espinal medula. Compreende a reparação 
de traumatismos cranianos, a diminuição da pressão 
intracraniana elevada e a descompressão da espinal me-
dula, a erradicação  de uma infeção, o controlo de uma 
hemorragia intercraniana e o diagnóstico e tratamento 
dos tumores. O desenvolvimento da neurocirurgia foi fa-
vorecida pelos avanços da anestesia, da radiologia e das 
drogas antissépticas.

Neuroendoscópio - Instrumentos para realizar o exame 
visual de estruturas internas relacionadas  com procedi-
mentos  neurocirúrgicos. Existem duas grandes catego-
rias de neuroendoscópios, o rígido e o flexível, para os 
diversos tipos de procedimentos. 

Neurologia - Estudo da estrutura, função e doenças do 
sistema nervoso, incluindo o encéfalo, a espinal medula e 
os nervos periféricos.

Neuroprótese ou prótese neural – Próteses – É uma 
disciplina relacionada à neurociência e engenharia bio-
médica que desenvolve próteses neurais. Próteses neurais 
são uma série de dispositivos que podem substituir um 
tecido nervoso que possa ter  sido danificado como resul-
tado de uma lesão ou uma doença. Os implantes coclea-
res são um exemplo de tais dispositivos. Estes dispositi-
vos substituem as funções desempenhadas pelo tímpano 
e estribo, ao simular a análise de frequência realizada na-
cóclea. Um microfone em uma unidade externa reúne o 
som e processa-o, o sinal processado é então transferido 
para uma unidade implantada, que estimula os nervos 
auditivos através de uma rede de microeletrodos. Atra-
vés da substituição ou aumento dos sentidos danificados, 
estes dispositivos a intenção de melhorar a qualidade de 
vida das pessoas com deficiência.

Nitrato de Prata-Antissépticos - A solução de nitra-
to de prata a 1% é utilizada no método de Crede para a 
profilaxia da conjuntivite gonocócica do recém-nascido. 
Como não atua sobre Clamídias, tem sido substituída em 
alguns hospitais por PVPI em solução ocular a 2,5% ou 
colírio de eritromicina a 0,5% ou colírio de tetraciclina 
a 1,0%. Há relatos do seu uso também no tratamento de 
queimaduras. Seu espectro de ação inclui bactérias Gram 
postivos, Gram negativos, e fungos.

Níveis de
(1) Biossegurança - Os níveis de biossegurança consis-
tem em combinações de práticas e técnicas de laborató-
rio, equipamentos de segurança e instalações do labora-
tório. Essas combinações são especificamente adequadas 
para as operações realizadas, considerando as vias de 
transmissão documentadas ou suspeitas dos agentes in-
fecciosos e o funcionamento ou atividade do laboratório. 
São quatro os níveis de biossegurança, designados em 
ordem crescente, pelo grau de proteção proporcionado 
ao pessoal do laboratório, ao meio ambiente e à comuni-
dade. O nível de biossegurança de um experimento é de-
terminado de acordo com o organismo de maior Classe 
de Risco envolvido.

(2) Complexidade - Limites utilizados para hierarquizar 
os estabelecimentos do sistema de saúde, segundo a dis-
ponibilidade de recursos, a diversificação de atividades 
prestadas e a sua frequência.
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(3) Investigação - Proteção Radiológica - Valores esta-
belecidos pelo titular que, se excedidos, demanda-se uma 
investigação local.

(4) Referência de Radiodiagnóstico - Proteção Radioló-
gica - Valores de uma grandeza específica na prática de ra-
diodiagnóstico para exames típicos em grupos de pacien-
tes típicos. Estes níveis não devem ser ultrapassados nos 
procedimentos habituais quando são aplicadas as boas 
práticas correntes relativas ao diagnóstico. Estes níveis são 
uma forma de nível de investigação e devem ser relativos 
apenas a tipos comuns de exames diagnósticos e a tipos 
de equipamentos amplamente definidos. Os níveis não 
foram planejados para serem utilizados de maneira exata 
e uma multiplicidade de níveis reduziriam sua utilidade.

Nível de Ação
(1) Hemodiálise – Sistema de Hemodiálise - RDC Nº. 
154 - Parâmetro que indica a necessidade de adoção de 
providências para identificação do foco de contaminação.

(2) RDC N° 11 - Boas Práticas para o funcionamento 
dos serviços de diálise - Valor estipulado que indica a 
necessidade da adoção de providências para identifica-
ção e intervenção preventiva sobre quaisquer parâmetros 
que estejam se aproximando dos limites estabelecidos.

Nível de Biossegurança
(1) Classificação dada aos cuidados de contenção nece-
ssários para permitir o trabalho em laboratório de forma 
segura e com risco mínimo para o operador e o ambien-
te. Consiste na combinação de práticas e técnicas de la-
boratório, equipamentos de segurança e instalações la-
boratoriais cuidando para que os agentes patogênicos 
manipulados não sejam transmitidos ao ambiente. Exis-
tem dois tipos de contenção para laboratórios: primária, 
medidas de segurança para proteção dos técnicos; e se-
cundária, medidas de segurança adotadas nas instalações 
físicas para evitar a contaminação do meio ambiente; São 
quatro os níveis de biossegurança definidos na Resolu-
ção da Diretoria Colegiada da Anvisa (RDC) n° 50, de 21 
de fevereiro de 2002. (a) 1 - Grau de proteção adequado 
para  manipular agentes de baixo risco de contaminação 
ao ser humano. Esse nível não requer a instalação de bar-
reiras primárias ou secundárias que exijam o isolamento 
do agente estudado, apenas de uma pia para higieniza-
ção das mãos. (b) 2 - Grau de proteção adequado para 
manipular agentes de risco moderado de contaminação. 
Esse nível envolve trabalho com sangue humano, líquidos 
corporais, tecidos ou linhas de células humanas primá-
rias onde a presença de um agente infeccioso pode ser 
desconhecida. Nesse nível é obrigatória a utilização de 
barreiras primárias e secundárias. (c) 3 - Grau de prote-
ção adequado para manipular agentes de risco de grande 
periculosidade. Esse nível envolve trabalho com agentes 
que possuam um potencial de transmissão via respirató-
ria e que podem causar infecções sérias e potencialmente 
fatais. Nesse nível, é obrigatória a utilização de barreiras 
primárias e secundárias. (d) 4 - Grau de proteção adequa-
do para manipular agentes altamente infecciosos, ou con-
tra os quais ainda não exista tratamento. Esse nível exige 
completo isolamento dos técnicos e dos laboratórios.

Nível de Registro - Proteção Radiológica - Valor de 
dose obtido em um programa de monitoração, com 
signi ficância suficiente acima do qual justifica-se o seu 
assentamento. Estabelecido pelo titular da instalação e/

ou autoridade nacional e aplica- se principalmente à ex-
posição ocupacional com particular referência à monito-
ração de indivíduos e dos locais de trabalho.

Norma - Modelo, padrão, aquilo que se estabelece como 
base ou unidade para a realização ou avaliação de alguma 
coisa.

Normalização ou Normatização - Atividade que visa a 
elaboração de padrões, através de consenso entre produ-
tores, prestadores de serviços, consumidores e entidades 
governamentais.

Notificação
(1) Comunicação oficial da ocorrência de casos de de-
terminada doença à autoridade competente por um no-
tificante (médicos, hospitais, laboratórios ou qualquer 
pessoa que tenha conhecimento de casos das mesmas). 
Destina-se a conhecer os casos de interesse da saúde pú-
blica na comunidade.

(2) de uma Doença - Epidemiologia e Imunologia – 
Conceitos - É a comunicação oficial, à  autoridade com-
petente, da ocorrência de determinada doença, transmis-
sível ou de outra natureza, no homem ou nos animais. A 
notificação é feita às autoridades sanitárias locais, quando 
se trata de doenças do homem; às autoridades de defesa 
sanitária animal ou agrícola, no caso de enfermidade dos 
animais; e àqueles e a estas nos casos de doença comum 
ao homem e aos animais. Cada jurisdição estabelece a lis-
ta de doenças cuja notificação é de seu interesse. Devem 
ser igualmente notificados os casos suspeitos de doenças 
de particular importância para a saúde pública, geral-
mente que requerem  investigação epidemiológica ou a 
aplicação de medidas de profilaxia especiais. Quando um  
indivíduo  se infecta na zona de uma jurisdição sanitária 
e a notificação provém de outra, a  autoridade sanitária 
que a recebe deve transmiti-la à autoridade da jurisdição 
de onde procede o caso, sobretudo quando se trata de 
doen ça que exige o exame dos contatos na pesquisa da 
fonte de infecção, ou a inspeção dos abastecimentos de 
água e dos alimentos na procura de veículos. Além da 
notificação sistemática de determinadas doenças, exige-
-se a notificação especial de quase todas as epidemias ou 
surtos de doenças, inclusive das que não se acham incluí-
das na lista das doenças de notificação compulsória.

Notivisa - RDC Nº 57 - Ciclo produtivo do sangue hu-
mano e componentes e procedimentos transfusionais - 
Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária que per-
mite a notificação “on-line” de queixas técnicas e eventos 
adversos relativos a produtos sob vigilância sanitária, tais 
como sangue e hemocomponentes, medicamentos, va-
cinas, equipamentos, kits para diagnósticos e saneantes, 
dentre outros.

NR – Sigla de Norma Regulamentadora.

Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) - RDC N° 11 
- Boas Práticas para o funcionamento dos serviços de 
diálise - Instância do serviço de saúde criada para pro-
mover e apoiar a implementação de ações voltadas à se-
gurança do paciente.

Números de CT - Proteção Radiológica - Conjunto de 
números definidos em uma escala linear, relacionados  
ao coeficiente de atenuação linear e calculados pelo to-
mógrafo computadorizado. Os números de CT variam 
de -1000 para o ar até +1000 para o osso, com valor zero 
para a água, em unidades “Hounsfield”.
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Nutrição
(1) Estudo dos alimentos através da sua relação com 
os processos fisológicos de absorção pelo organismo. A 
ciê n   cia da nutrição inclui o estudo das dietas e das do-
enças ca renciais.

(2) Enteral (NE) (a) É uma dieta especificamente ela-
borada, fornecida através de uma sonda, para facilitar o 
transporte do alimento até o estômago ou o intestino. (b) 
Termos utilizados em Terapia Intensiva - Alimento ad-
ministrado ao paciente geralmente através de sondas co-
locadas no estômago ou intestino delgado. (c) Alimento 
para fins especiais, com ingestão controlada de nutrientes, 
na forma isolada ou combinada, de composição definida 
ou estimada, especialmente formulada e elaborada para 
uso por sondas ou via oral, industrializado ou não, uti-
lizada exclusiva ou parcialmente para substituir ou com-
plementar a alimentação oral em usuário desnutridos ou 
não, conforme suas  necessidades  nutricionais, em regi-
me hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando a sín-
tese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas.

(3) Oral Especializada - (NOE) - É a utilização de dietas 
alimentares acrescidas de suplementos e/ou a utilização 
de suplementos de dietas enterais por via oral associada 
a alimentação diária.

(4) Parenteral - Termos utilizados em Terapia Intensi-
va - Alimento administrado diretamente na veia, e que 
por conter os nutrientes básicos (proteínas, gorduras e 
carboidratos), não necessita de digestão.

 

N

miolo dicionário.indd   181 07/03/2019   18:17:03



miolo dicionário.indd   182 07/03/2019   18:17:03



O

miolo dicionário.indd   183 07/03/2019   18:17:04



miolo dicionário.indd   184 07/03/2019   18:17:04



DICIONÁRIO TÉCNICO – EqUIPAMENTOS MÉDICOS & TECNOLOGIAS APLICADAS À SAúDE

185

OAR – Medicina Nuclear - Sigla de Organ at Risk ou 
Órgão de Risco.

Óbito
(1) de Adulto - Terminologia médico-hospitalar - É o 
ocorrido em paciente de mais de 14 anos.

(2) de Criança e Adolescente – Terminologia médico-
-hospitalar - É aquele ocorrido em paciente de até 14 
anos.

(3) Fetal - Terminologia médico-hospitalar - É a morte 
de um produto da concepção, antes da expulsão, ou de 
sua extração completa do corpo materno, independen-
temente da duração da gravidez. Indica o óbito o fato 
de, depois da separação, o feto não respirar nem dar 
nenhum outro 20 sinal de vida, como batimentos do 
coração, pulsações do cordão umbilical ou movimentos 
efetivos  dos músculos de contração voluntária.

(4) Hospitalar - Terminologia médico-hospitalar - É 
o que se verifica no hospital após o registro do paciente.

(5) Hospitalar Especifico ou Institucional - Termino-
logia médico-hospitalar - É o que se verifica após 48 
horas de internação de um paciente.

(6) Hospitalar - É o óbito que se verifica no hospital 
após o registro do paciente.

(7) Infantil – Terminologia médico-hospitalar - É 
aquele ocorrido em crianças menores de 1 ano.

(8) Infantil Tardio -Terminologia médico-hospitalar - 
É aquele ocorrido em crianças de mais de 28 dias e de 
menos de 1 ano de idade.

(9) Materno – Terminologia médico-hospitalar-É o 
oco rrido em consequência de complicações da gravidez, 
do parto ou do puerpério.

(10) Neonatal - Terminologia médico-hospitalar - É 
aquele ocorrido em crianças menores de 28 dias de vida.

(11) Neonatal Precoce - Óbito ocorrido em crianças 
menores de sete dias de vida.

(12) Neonatal Tardio - Óbito ocorrido em crianças com 
mais de sete dias de vida e menos de 28.

(13) Operatório - Terminologia médico-hospitalar - É 
o ocorrido durante o ato cirúrgico ou em consequência 
deste.

(14) Perinatal - Óbito do produto da concepção com 28 
semanas ou mais, ou de crianças com menos de 7 dias.

(15) por Anestesia  - Terminologia médico-hospitalar 
- É o causado por agentes anestésicos.

(16) Pós-Neonatal - Ver Óbito Infantil Tardio.

(17) Pós-Operatório - Terminologia médico-hospita-
lar - É o ocorrido dentro dos dez primeiros dias da ope-
ração e em consequência desta.

(18) Transoperatório - Terminologia médico-hos-
pitalar - É o ocorrido durante o ato operatório, como 
consequê ncia do mesmo.

Objeto Simulador
(1) Medicina Nuclear - Objeto utilizado para repro-
duzir as características de absorção e espalhamento do 
corpo ou parte do corpo humano em um campo de ra-
diação ionizante. 

(2) Antropomórfico – Objeto simulador aquele que re-
produz a anatomia ou formas do corpo humano.

Obra - Estabelecimentos assistenciais de saúde
(1) de Ampliação - Acréscimo de área a uma edificação 
existente, ou mesmo construção de uma nova edificação 
para ser agregada funcionalmente (fisicamente ou não) a 
um estabelecimento já existente.

(2) de Recuperação – Substituição ou recuperação de 
materiais de acabamento ou instalações existentes, sem 
acréscimo de área ou modificação da disposição dos am-
bientes existentes.

(3) de Reforma - Alteração em ambientes sem acréscimo 
de área, podendo incluir as vedações e/ou as instalações 
existentes.

(4) Inacabada - Obra cujos serviços de engenharia foram 
suspensos, não restando qualquer atividade no canteiro 
de obras.

(5) Nova - Construção de uma nova edificação desvincu-
lada funcionalmente ou fisicamente de algum estabeleci-
mento já existente.

Obstetrícia - Ramo da medicina que se ocupa da saúde 
da mulher durante a gravidez, o parto e o puerpério (pe-
ríodo posterior ao parto de seis semanas durante as quais 
os órgãos reprodutores se estão a recuperar).

Óculos - Equipamento de Proteção Individual
(1) Equipamento de proteção contra radiação - Dis-
positivo de proteção pessoal para os olhos do operador 
ou outros de exposição desnecessária à radiação primá-
ria e dissipada associada com procedimentos médicos 
dia gnósticos, terapêuticos e odontológicos. Os óculos 
con sistem tipicamente de armações com lentes e prote-
ções laterais  confeccionadas em materiais transparentes 
chumbo-equivalente, por exemplo, vidro ou plástico. As 
lentes e proteções laterais oferecem barreira física adi-
cional contra materiais radioativos líquidos. Os óculos 
podem ser de correção (prescrição) ou sem correção, de-
pendendo da visão do usuário.

(2) de acrílico – Proteção de mucosa ocular. Deve ser de 
material acrílico que não interfira com a acuidade visual 
do profissional e permita uma perfeita adaptação à face. 
Deve oferecer proteção lateral e com dispositivo que evite 
embaçar.

(3) de Segurança e/ou Escudo Facial - Equipamentos 
de Segurança – Biossegurança - São usados em todas 
as atividades que possam produzir salpicos, respingos e 
aerossóis, projeção de estilhaços pela quebra de materiais 
que envolvam risco químico ou biológico, ou quando há 
exposição a radiações perigosas (por ex. luz ultra-viole-
ta), dando proteção ao rosto e, especialmente, aos olhos.

(4) Plumbifero – Medicina Nuclear – Equipamento de 
proteção individual utilizado em medicina nuclear.

Odontologia - Estudo, prática e tratamento das doenças 
e estados que afetam a boca, os maxilares, os dentes e 
seus tecidos de suporte.

Oficina de manutenção - Ambiente destinado a realizar 
conservação de equipamentos de saúde e a dar suporte às 
atividades de manutenção predial. Por manutenção en-
tende- se: obras civis e serviços de alvenaria, hidráulica, 
mecânica, elétrica, carpintaria, marcenaria, serralheria, 
jardinagem e chaveiro.

O

miolo dicionário.indd   185 07/03/2019   18:17:04



186

CLAUDIO REYNALDO BARBOSA DE SOUzA / ANDREA BORGES DE SOUzA

Oftalmodiafanoscópio - Aparelho para examinar o fundo 
do olho através da cavidade bucal por iluminação desta.

Oftalmodinanometria - Medição da pressão sanguínea 
dos vasos da retina ocular. Em algumas perturbações da 
circulação sanguínea do olho, a pressão nos vasos está 
diminuída,  provocando o seu colapso quando se aplica 
uma pressão menor do que a normal.

Oftalmoleucoscópio - Aparelho para examinar a per-
cepção cromática por meio das cores produzidas pela luz 
polarizada.

Oftalmologia
(1) Ramo da medicina que se dedica ao estudo e trata-
mento das doenças oculares.

(2) É uma especialidade da medicina que estuda e trata 
as doenças relacionadas ao olho, à refração e aos olhos e 
seus anexos. O médico oftalmologista realiza cirurgias, 
prescreve tratamentos e correções para os distúrbios de 
visão. A oftalmologia tem várias sub-especialidades, en-
tre elas a oftalmo-pediatria, a plástica ocular, doenças 
orbitárias, doenças das vias lacrimais, o estrabismo, o 
glaucoma, a cirurgia refrativa, retina,córnea, etc.

Oftalmologista - Médico especializado no diagnóstico e 
tratamento das doenças oculares.

Oftalmômetro - Oftalmologia - Aparelho usado para 
medir a curvaturada superfície do olho.

Oftalmoscópio
(1) É  um instrumento utilizado para a observação das 
estruturas oculares, mais especificamente na fundosco-
pia ou  oftalmoscopia (observação do fundo do olho). O 
oftalmoscópio é fundamental para o diagnóstico de do-
enças como glaucoma, catarata, além de lesões e tumores 
na retina. É através do oftalmóscopio que se faz também 
o famoso teste do olhinho em recém nascidos para a 
identificação e diagnósticos logo cedo de problemas gra-
ves no olhinho da criança e até cegueira.

(2) Instrumento para examinar o interior do olho. Exis-
tem dois tipos: o oftalmoscópio direto possui um fino 
feixe de luz que se dirige ao interior do olho e que ao 
mesmo tempo permite ao observador examinar o ponto 
iluminado pelo referido feixe no interior do olho; no of-
talmoscópio indireto, a imagem do interior do olho for-
ma-se entre o sujeito e o observador, sendo precisamente 
esta a imagem que o observador contempla.

Oftalmotonómetro - Instrumento usado para medir a 
tensão intraocular (TO).

Oftalmotorrinolaringologista - Médico especializado 
em doenças dos olhos, ouvidos, nariz e garganta.

Oftalmotropómetro - Aparelho para medir os movi-
mentos do globo ocular ou o estrabismo.

Ohmímetro - Instrumento utilizado para medir a resis-
tência elétrica de um  componentede circuito.

Óleo de Silicone - É um fluído transparente de média 
viscosidade, utilizado para formar uma película proteto-
ra sobre a pele e cabelos,  protegendo a pele sem  impedir 
sua respiração.

Olivas auriculares – Estetoscópio - Peças em formato 
anatômico, que se encaixam ao canal auditivo do exami-
nador.

OMS – Sigla da Organização Mundial da Saúde.

Oncologia - Parte da ciência médica que estuda e trata 
dos tumores.

Oncômetro – Instrumento utilizado para medição do 
volume das vísceras e de suas variações.

Operação - Dinâmica Administrativa - É o desempe-
nho de trabalho específico realizado em qualquer lugar 
ou fase de um processo.

Operador - Proteção Radiológica - Profissional treina-
do e autorizado a operar equipamentos de raios-x.

Óptica - Oftalmologia
(1) Fisiológica - Ciência que trata das deficiências da vi-
são e a produção de imagens pelo órgão da visão; Função 
do olho no que diz respeito às percepções e sensações 
visuais, através da recepção e processamento da luz.

(2) Oftálmica - Mesmo que “óptica oftalmológica”. Óp-
tica que se ocupa dos processos ópticos desenvolvidos 
pelo órgão visual, particularmente das ametropias e suas 
compensações com lentes, inclusive a proteção contra os 
raios luminosos  nocivos, associados às condições fisio-
lógicas e patológicas.

Optômetro - Instrumento usado para medir a refração 
ocular.

Optomiômetro - Aparelho destinado a medir a força dos 
músculos dos olhos.

Organograma - Gráficos Representativos - É o gráfico 
representativo da estrutura administrativa de uma orga-
nização ou serviço, indicando as relações de autoridade e 
responsabilidade existente.

Órtese
(1) (a) Dispositivos ortopédicos utilizados para oferecer 
apoio, alinhar, evitar ou prevenir deformidades de uma 
parte do corpo ou melhorar a função de partes móveis 
do corpo.
(b) É um apoio ou dispositivo externo aplicado ao corpo 
para modificar os aspectos funcionais ou estruturais do sis-
tema neuromusculoesquelético para obtenção de alguma 
vantagem mecânica ou ortopédica. Refere-se aos apare-
lhos ou dispositivos ortopédicos de uso provisório ou não, 
destinados a alinhar, prevenir ou corrigir deformidades ou 
melhorar a função das partes móveis do corpo. Exemplo: 
O aparelho dentário  ortodôntico é uma órtese, pois corri-
ge a deformidade da arcada dentária (orto=reto, correto), 
já a dentadura ou um implante dentário é uma prótese pois 
substitui o órgão ou sua função (substitui os dentes). São 
exemplos de órteses: palmilha ortopédica, óculos, tutores, 
joelheiras, coletes, munhequeiras, entre outros.

(2) Corretora - Indicadas para corrigir deformidades 
esquelética. Geralmente tem seu uso em idades infantis 
para corrigir membros em desenvolvimento.

(3) de Abdução do quadril - Utilizada para manter os 
membros inferiores em abdução do quadril,  diminuindo 
a carga no quadril e mantém as cabeças femurais centra-
das dentro dos acetabulos durante a deambulação, utili-
zada no tratamento de Legg Perthes. 

(4) de Apoio para o Punho - Indicada para alterações 
neurológicas em casos de AVC (derrames cerebrais),  
pa  ra   lisias cerebrais; reumatológicas  em casos de tendi-
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nites; e ortopédicas em casos de fraturas e reabilitação 
pós-operatória. Proporciona repouso por meio do po-
sicionamento que baseia-se na biomecânica articular. 
Confeccionada em material  termoplástico que permite a 
modelagem e confecção diretamente na mão afetada res-
peitando as diferenças anatômicas individuais.

(5) Nervo Ulnar - Indicadas para lesões do nervo ulnar, 
tem por objetivo correção da musculatura intrínseca da 
mão e restaurar a flexão das metacarpofalangiana causa-
da pela lesão do nervo ulnar.

(6) de Pé - São suportes colocados no interior do calça-
do, removíveis, feitos de materiais  variáveis, utilizados 
para tratar diferentes sintomas e deformidades dos pés. 
Geralmente utilizam-se palmilhas de compensação feitas 
sobre medida, principalmente quando estiver indicada 
a manutenção de um alinhamento específico do pé por 
longos períodos de tempo.

(7) de Posicionamento - Órteses de membros inferiores 
- Tem como objetivo manter determinadas articulações 
em posição fisiológica, evitando assim deformidades.

(8) de Reação ao Solo - Órtese tornozelo-pé – É indi-
cada para paciente com déficit em sóleo e gastrocnêmio 
com consequente flexão de joelhos (comum em diplégi-
cos). Apresenta apoio na região anterior do joelho, rigidez 
na região de ante pé, tornozelo em posição neutra. Neste 
tipo de órtese a  força de reação ao solo age proporcionan-
do extensão de joelho durante a fase de apoio e o torno-
zelo a 90° impede a rolamento da tíbia em relação ao pé.

(9) de Repouso Dorsal - Indicada para alterações neu-
rológicas em casos de AVC (-derrames cerebrais), parali-
sias cerebrais; ou alterações reumatológicas em casos de 
artrites ou tendinites. Proporciona repouso por meio do 
posicionamento que baseia-se na biomecânica articular.

(10) Dinâmica de Punho – Utilizada para ganho da ex-
tensão e flexão do punho. Apresenta  como  objetivo res-
taurar a amplitude dos movimentos perdidos após uma 
lesão e /ou estabilizar uma fratura.

(11) Dinâmica para Lesão de Nervo Mediano ou Con-
tratura Articular – Utilizada quando a limitação do 
movimento da mão estiver comprometida e ainda, com 
encurtamento da musculatura intrínseca e extrínseca da 
mão. Tem como objetivo a prevenção de contratura da 
musculatura intrínseca da mão e no auxilio da flexão das 
metacarpofalangianas.

(12) Dinâmica para Lesão do Nervo Radial – Indicada 
para lesão do nervo radial no pré e pós operatório. Tem 
como objetivo promover a extensão de punho e dedos, 
facilitando a manipulação dos objetos, auxilia no fortale-
cimento da musculatura extensora pela resistência ofere-
cida pelos elásticos e melhorando o efeito tenodese.

(13) Dinâmica para Rigidez da Falange Proximal – 
Indicada para o uso em lesões tendinosas e fraturas de 
falange. Tem como objetivo a prevenção e correção de 
contratura muscular, rigidez articular e ganho de ampli-
tude do movimento.

(14) do Tipo Cock-up - Utilizada em várias patologias 
sendo elas neurológicas e/ou ortopédicas. Tem como ob-
jetivo estabilizar, prevenir e corrigir o desempenho fun-
cional da mão.

(15) Estabilizadora - Mantém uma posição e impedem 
movimento indesejado, o que dá a esse tipo, utilidade 
como correção de pé equino, fraturas e dores, e para di-
minuir a amplitude articular de um segmento inflamado 
ou doloroso.

(16) Estática ou Rígida - Não possuem partes móveis, 
não possibilita movimento articular.

(17) Funcional - Órteses de membros inferiores - Pos-
suem o papel de estabilizar determinadas articulações 
em posição funcional, permitindo assim a otimização do 
padrão da marcha e do padrão durante o ortostatismo.

(18) Funcional - Também conhecidas de dinâmicas, são 
mais flexíveis, e permitem um movimento limitado.

(19) Funcional Dinâmica - Órteses de membros infe-
riores - Utiliza-se de alavancas móveis e de dispositivos 
de acumulação de potência externa, para melhorar a fun-
ção. 

(20) Funcional Estática - Órteses de membros inferio-
res - Tem o papel de imobilizar determinado membro, 
otimizando a funçã  de outros segmentos, não auxilia di-
retamente na execução do movimento.

(21) Joelho-Tornozelo-Pé (KAFOs) - Também conhe-
cidas como tutor curto, são prescritas a fim de propor-
cionarem estabilidade ao joelho para sustentação de peso 
em presença de fraqueza de membro inferior, devido a 
lesões do sistema nervoso central ou periférico. Geral-
mente são indicadas para pacientes hemiplégicos ou pa-
raplégicos que possuem controle pélvico, pois essa órtese 
não possui cinto pélvico.

(22) Modelada – São confeccionadas em gesso de Paris, 
gesso sintético ou termoplástico de baixa temperatura, 
diretamente sobre o paciente. São fabricadas sob medida, 
possuem alto custo, porém apresenta boa adaptação, in-
dicação especifica e são ajustáveis.

(23) Modelo Funcional - Utilizadas para patologias neu-
rológicas e ortopédicas, tem por objetivo a manutenção 
do arco funcional da mão e prevenção de deformidade.

(24) para Costas e Cintura – Fisioterapia - Ajuda na 
prevenção de lesões e torções causadas por sobrecarga na 
musculatura das costas e do abdômen. O sistema elásti-
co do suporte permite um ajuste controlável através de 
pequenas cintas e hastes flexíveis posteriores garantem 
flexibilidade ao corpo.

(25) para Cotovelo - Desenvolvida para ajudar na pre-
venção e recuperação de lesões na região do cotovelo.

(26) para Dedo - Auxilia na imobilização dos dedos das 
mãos em casos de lesões, fraturas, luxações e entorses.

(27) para Dedo em Martelo – Utilizada no tratamento 
do dedo martelo depende do tempo de lesão e grau de 
deformidade em flexão.

(28) para Dupuytren - É uma intervenção terapêutica 
essencial no pós operatório, sendo sua  utilização inicia-
da precocemente. Tem como ojetivo manter o  ganho da 
extensão dos dedos pós-cirúrgico.

(29) para Extensão Dinâmica dos Dedos - Indicada 
para lesões tendíneas, fraturas e outras alterações orto-
pédicas conseqüentes de traumas nas mãos. Proporciona 
ganho de força muscular e posicionamento baseados na 
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biomecânica articular. Confeccionada em material ter-
moplástico que permite a modelagem e confecção dire-
tamente na mão afetada respeitando as diferenças anatô-
micas individuais.

(30) para Lesão Mista de Nervo Ulnar e Nervo Media-
no – Órtese cujo objetivo é a prevenção da deformidade 
em contratura em adução do 1º espaço, mão em garra e 
dificuldade para oposição.

(31) Pré-Fabricada – São aquelas fabricadas em sé-
rie e, ge ralmente, confeccionadas em termoplásticos 
de alta tem peratura ou diferentes tecidos. Apresentam 
baixo cus to e praticidade, porém nem sempre atende as 
necessi dades.

(32) Protetora - Mantém protegido um órgão afetado.

(33) Tornozelo-Pé - São geralmente utilizadas para fra-
queza muscular, afetando articulações como a tibiotár-
sica e subtalar. Estas órteses tem a função de realizar a 
manutenção dessas articulações deixando-as em uma 
posição funcional. Também possuem a função de pre-
venção ou correção de deformidades do pé e tornozelo e 
redução das forças de sustentação de peso.

Ortesista (Ortotista) – Profissional da área de saúde que 
cria, fabrica, e adapta órteses em pacientes.

Orthorather - Aparelho destinado a verificar e quantifi-
car a acuidade visual, avaliar os daltonismos, assim co mo 
as forias e deficiências da profundidade de visão; tam-
bém utilizado em exames de vista para obtenção de car-
teira de motorista.

Ortopedia - Ciência ou prática que previne ou corrige as 
deformações congénitas ou adquiridas (causadas por do-
enças ou lesões de qualquer tipo) dos ossos e articulações 
do esqueleto. Este ramo especializado da medicina pode 
requerer o uso da cirurgia ou de aparelhos especiais.

Ortóptica – Oftalmologia - Representa um conjunto de 
técnicas que identificam, qualificam e quantificam os dis-
túrbios do equilíbrio óculo-motor, os quais se refletem 
na qualidade da  visão binocular. Tem como principal 
objetivo a reabilitação a nível motor e funcional das  per-
turbações da visão binocular, tais como: ambliopia (baixa 
visão), estrabismo e insuficiências de convergência.

Ortoscópio - Oftalmologia – Dispositivo que neutrali-
za o poder refrativo da córnea pelo uso de um pequeno 
frasco contendo água e colocado em contato com o olho.

Ortótica – Campo do conhecimento relacionado ás ór-
teses e ao seu uso.

Oscilómetro - Oscilógrafo usado para medir as oscila-
ções da corrente sanguínea.

Osciloscópio
(1) Instrumento de Teste - Instrumento de teste que exa-
mina sinais elétricos que variam com tempo, e que faz 
visível um valor instantâneo de um ou mais quantidades 
elétricas variando mais rapidamente como uma função 
de tempo, ou de outras qualidades elétricas ou mecâni-
cas. Usa-se um tubo de raio cátodo (CRT), normalmente 
com uma tela de persistência curta, entretanto pode ter 
um circuito de escassez eletrônico. Exibe a forma de onda 
e podem ser feitas medições. Pode ser apresentado como  
dados de análogo ou como uma exibição alfa-numérica.

(2) Manutenção de Equipamentos Eletrônicos - Ins-
trumento de medida eletrônico que cria um gráfico bi-
-dimensional visível de uma ou mais diferenças de po-
tencial.

(3) Analógico - Equipamentos utilizados na manuten-
ção de equipamentos médico- hospitalares - Instru-
mento de medida que permite visualizar graficamente 
sinais elétricos.

Osmometro - Equipamento usado para determinar o 
peso molecular a partir da medida da pressão osmótica 
exercida pelas moléculas do solvente ao difundirem-se 
através de uma membrana semipermeável.

Osmômetro - Instrumento usado para mostrar a osmo-
se e a pressão osmótica.

Osmose reversa – Tratamento de Água - Hemodiálise – 
É o processo mais abrangente disponível atualmente para 
a produção de água purificada. A água já filtrada e deio-
nizada atravessa uma membrana semipermeável criando 
duas câmaras (antes e depois da membrana). Aplicando-
-se uma forte pressão (mecânica) entre elas, a água pura 
atravessa a membrana deixando para trás todas as subs-
tâncias que trazia dissolvidas, revertendo o fluxo osmóti-
co (que leva a água pura a diluir a água saturada). Assim, 
a água pura fica cada vez mais pura e a saturada cada vez 
mais saturada.

Osteóstomo - Serra cirúrgica para cortar osso.

Osteótomo - Instrumento usado para cortar ossos, para 
praticar a osteotomia.

Otologia - Estudo das doenças do ouvido.

Otorrinolaringologia – Especialidade médica com ca-
racterísticas clínicas e cirúrgicas. Seu campo de atuação 
envolve as doenças do ouvido, do nariz e seios parana-
sais, faringe, laringe, cabeça e pescoço.

Otoscópio – É um equipamento médico utilizado para 
observar o interior da orelha. Os médicos utilizam o 
otoscópio para procurar por doenças durante consultas 
regulares e também para investigar algum sintoma que 
envolva a orelha. Com um otoscópio é possível obser-
var-se a orelha externa e a orelha média.

Oxicapinógrafo – Aparelho que monitora o oxigênio 
exalado pelo paciente durante cirurgias.

Óxido de Etileno - Método químico de Esterilização - 
É um gás inflamável, explosivo, carcinogênico e quando 
misturado com gás inerte e sob determinadas condições, 
tem sido uma das principais opções para esterilização 
de materiais termossensíveis. Na legislação brasileira há 
vários documentos que tratam das instalações do óxido 
de etileno e do controle de saúde dos funcionários que 
ali trabalham. O seu mecanismo de ação é a alquilação 
das cadeias protéicas microbianas, impedindo a multi-
plicação celular. O seu uso está indicado para materiais 
termossensíveis, desde que obedecidos alguns parâme-
tros relacionados a: concentração de gás, temperatura, 
umidade e tempo de exposição. É imprescindível a fase 
de aeração do material processado.

Oxido Nitroso – Utilizado em procedimentos anestési-
cos. 
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Oxigenador
(1) É um dispositivo mecânico que possibilita as trocas 
de oxigênio, dióxido de carbono, vapor de água e gases 
anestésicos entre o sangue e a atmosfera adjacente. O 
termo-oxigenador é inadequado, porque se refere apenas 
à propriedade da oxigenação e não à da remoção  do  gás 
carbônico. No entanto, é uma referência consagrada na 
literatura.

(2) de Bolha Externo – Utilizado em circuitos de circu-
lação extracorpórea, tem como característica funcional o 
fato do oxigênio ser borbulhado através de uma coluna 
de sangue venoso.

(3) de Membrana Extracorpóreo - Utilizado para a 
troca gasosa (ou seja, remoção do dióxido de carbono e 
subsequente oxigenação), onde o oxigênio é difundido 
através de uma membrana permeável ao gás que o separa 
do sangue venoso.

(4) de Membrana - É composto por câmara de oxige-
nação com membrana microporosa, com um Trocador 
de Calor incorporado, constituído de capilares imper-
meáveis. É indicado para adicionar oxigênio, remover 
dióxido de carbono e aquecer/resfriar o sangue durante 
procedimentos de circulação extracorpórea (CEC) com 
duração de até 6 horas.

(5) de Discos - Equipamentos de circulação extracor-
pórea – Nos oxigenadores de discos, um conjunto de 
discos metálicos montados em um eixo horizontal, gira 
dentro de um cilindro de vidro, no qual circula o san-
gue. Ao mergulhar na camada de sangue, a superfície dos 
discos se reveste de uma fina película que e exposta ao 
oxigênio, enquanto o disco completa o giro.

(6) de Películas - Equipamentos de circulação extracor-
pórea – Os oxigenadores de películas criam uma gran-
de superfície para as trocas gasosas, ao distribuir uma 
quantidade de sangue em camadas relativamente finas. 
A maior parte dos oxigenadores usados nos primeiros 
tempos da circulação extracorpórea era desse tipo. Nes-
tes oxigenadores o sangue venoso e distribuído em finas 
películas sobre um suporte exposto a uma atmosfera rica 
em oxigênio, na qual se processavam as trocas gasosas. 
A espessura de uma película de sangue formada sobre 
uma superfície solida e maior que o diâmetro dos capila-
res pulmonares. Apesar disso, a grande diferença de ten-
são entre os gases e o sangue, um tempo prolongado de 
contato e alguma turbulência no fluxo do sangue pelo 
oxigenador, favoreciam a oxigenação e a eliminação do 
gás carbônico. A película de sangue pode ser distribuída 
sobre diversos tipos de superfícies, tais como uma tela, 
um cilindro, um cone ou um disco. Estes  oxigenadores 
são habitualmente classificados, de acordo com o tipo de 
suporte utilizado para a lamina  de sangue. Os principais 
oxigenadores deste tipo foram os oxigenadores de cilin-
dros, de telas e os de discos.

(7) de Telas - Equipamentos de circulação extracorpó-
rea – Nestes oxigenadores o sangue venoso flui sobre um 
suporte, semelhante a uma moldura que contem as telas. 
O primeiro oxigenador utilizado com sucesso por Gib-
bon consistia de telas verticais nas quais o sangue veno-
so era suavemente derramado em seu topo e escorria ao 
longo das mesmas,  formando  finas  películas  de  sangue,  
de  ambos  os  lados  de  cada  tela.  O oxigênio circulava 
por entre as telas para as trocas gasosas. O sistema era 

complexo e incluía uma bomba que recirculava o sangue 
dentro do oxigenador para  melhorar a oxigenação. Uma 
bomba era usada para drenar o sangue venoso enquanto 
outra bomba fazia a infusão arterial.

Oxigenoterapia Hiperbárica - Unidade Funcional des-
tinada a tratamento médico utilizando câmara hiperbá-
rica e à realização de consultas e curativos dos pacientes 
assistidos.

Oximetria - Termos utilizados em Terapia Intensiva 
- Medida da concentração de oxigênio no sangue, habi-
tualmente na UTI é realizada continuamente de forma 
contínua sem invadir o organismo, com a colocação de 
um eletrodo na ponta dos dedos (oximetria periférica).

Oxímetro
(1) Cerebral – Instrumento que registra o nível de oxi-
genação do cérebro através de um sensor colado na testa 
do paciente.

(2) de Pulso – (a) Instrumento de teste - Dispositivo 
usado para testar e controlar as funções de oxímetro de 
pulso. Também pode ter as capacidades de testar as son-
das. Para provadores de sonda. (b) Mede a saturação de 
oxigênio da hemoglobina do sangue arterial. Um sensor 
acoplado a um dedo da mão emite um feixe de luz que 
é captado na outra extremidade do dedo pela outra face 
do sensor. A quantidade de luz absorvida pelo sensor de-
penderá da coloração da hemoglobina que por sua vez 
guarda relação com a saturação de oxigênio do sangue. O 
que tornou o oxímetro extremamente útil na clínica foi 
sua capacidade de distinguir o sangue arterial dos san-
gues venoso e capilar. A denominação oxímetro de pulso 
se deve a esta sua capacidade de medir apenas o sangue 
que pulsa. O oxímetro  fornece também a onda de pulso. 
A saturação de oxigênio fornecido pelo oxímetro de pul-
so é denominada SpO2  e varia entre 93 a 100%.

 O
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Paciente
(1) Internado - Paciente que, admitido no hospital, passa 
a ocupar um leito, por período acima de 24 horas.

(2) Resolução SS-15 - Odontologia – Cliente ou usuá rio 
de estabelecimentos de assistência odontológica, pri vados 
ou públicos, em pleno gozo de suas faculdades men tais 
que, a seu juízo, ou, quando for o caso, mediante autori-
zação de seu representante legal, aceita a indicação, a pro-
posição e/ou a ponderação odontológica e se submete a 
tratamento, a acompanhamento e/ou realiza as atividades 
e acata as orientações indicadas ou propostas por profis-
sional cirurgião dentista, ou sob a supervisão deste, que 
envolvam os procedimentos em odontologia.

(3) O paciente é o elemento principal de qualquer insti-
tuição de saúde. Considera-se paciente todo o individuo 
submetido a tratamento, controle especiais, exames e ob-
servações médicas.

(4) Adulto Típico (para fins de avaliação de exposição 
médica em adulto) - Proteção Radiológica - Indivíduo 
com característica biométrica típica de adulto, com peso 
entre 60 e 75 kg e altura entre 1,60 e 1,75 m.

(5) Antigo - É aquele que, já registrado e assistido ante-
riormente, no serviço médico- hospitalar, volta para no-
vamente receber assistência.

(6) Contribuinte ou Pagante - É aquele que retribui com 
pagamento total ou parcial, direta ou indiretamente, a 
assis tência médico-hospitalar recebida.

(7) de Ambulatório ou Externo - É aquele que, após ser 
registrado ou matriculado, num serviço médico-hospita-
lar, é assistido em regime de não internação.

(8) de Convênio, de Contrato ou Segurado - É o pacien-
te contribuinte, que paga indiretamente, de forma total 
ou parcial, a assistência médico-hospitalar recebida.

(9) de Retorno - É aquele que, após a primeira consulta, 
ou após alta hospitalar, volta para receber tratamento de 
continuação.

(10) Egresso - Paciente que recebeu alta de um estabele-
cimento de saúde.

(11) Grave - Paciente com comprometimento de um ou 
mais dos principais sistemas fisiológicos, com perda de 
sua auto-regulação, necessitando de assistência contínua.

(12) Internado - É aquele que, admitido no hospital, pas-
sa a ocupar um leito.

(13) Não Contribuinte - É aquele que não retribui com 
qualquer pagamento a assistência médico-hospitalar re-
cebida.

(14) Novo - É aquele que, após ser registrado, é assistido 
pela primeira vez em um serviço médico-hospitalar.

(15) Paciente-dia - É a unidade de mensuração da assis-
tência prestada, em um dia hospitalar, a um paciente in-
ternado, devendo o dia de alta somente ser computado 
quando este ocorrer no dia da internação.

Padrões de
(1) Potabilidade - Parâmetros que determinam as quan-
tidades limites de diversos elementos que podem ser to-
lerados nas águas de abastecimento, fixados pela legisla-
ção em vigor.

(2) Segurança da Água - Parâmetros que determinam 
as quantidades limites de diversos elementos que podem 
ser toleradas nas águas de abastecimento para garantir 
que a água não cause danos à saúde da população.

Painel
(1) Central – Gases Medicinais - RDC 50/03 - O mesmo 
que bloco central.

(2) de Controle - Bombas de infusão - Sistemas de In-
fusão - Consiste normalmente num teclado para a entra-
da de dados sobre infusão a ser realizada.

(3) de Controle - Proteção Radiológica - Componente 
do equipamento de raios-x onde estão montados o botão 
disparador e demais dispositivos necessários para sele-
cionar os fatores de técnica antes de iniciar uma expo-
sição.

(4) de Controle de Pressão – Gases Medicinais - RDC 
50/03 - Conjunto de dispositivos destinado a controlar a 
pressão de suprimento de gases.

Palmilha
(1) de Sapato com absorção de umidade - Dispositivo 
que é uma palmilha médica para fins  medicinais e que é 
colocado dentro do sapato do usuário. Ele é usado para 
aliviar os sintomas da infecção pé de atleta, absorvendo 
a umidade.

(2) Ortopédica - É uma Órtese uma vez que se trata de 
um dispositivo externo que aplica forças sobre o corpo 
humano com o objetivo de modificar os aspectos fun-
cionais ou estruturais do sistema neuro-musculo-esque-
lético. Esta pode ser utilizada com diversas finalidades 
como: (a) corrigir dismetrias dos membros inferiores; 
(b) contribuir para o correto alinhamento da articulação 
subtalar e restantes articulações do pé; e (c) obter uma 
correta distribuição das forças de reação que esta aplica 
na região plantar do pé.

Palpação - Métodos de Exame - Consiste em sentir as 
estruturas (tecidos, órgãos), do corpo, através da mani-
pulação.

Pandemia - Epidemiologia e Imunologia – Conceitos 
- Epidemia de grandes proporções, atingindo grande nú-
mero de pessoas em uma vasta área geográfica (um ou 
mais continentes).

Pantógrafo - Oftalmologia – Máquina fresadora utili-
zada em fabricação de armações que copia fielmente o 
formado do aro da armação e das hastes.

Papagaio - Acessório hospitalar, uma espécie de urinol, 
que tem como objetivo ajudar homens que estão de cama 
a fazerem as suas necessidades fisiológicas. Estes acessó-
rios são normalmente feitos de plástico ou aço inoxidável.

Papel
(1) Grau Cirúrgico - É o papel que apresenta caracte-
rísticas físicas, químicas e biológicas que permitem a es-
terilização e manutenção de esterilidade do produto. É 
próprio para embalagem de artigos médico-cirúrgicos e 
odontológicos a serem submetidos pelo processo de es-
terilização.

(2) Milimetrado – Eletrocardiógrafos - Podendo ser 
uma fita de 6 cm de largura, até usar folhas formato A4 
(montadas sobre tambor rotativo). A velocidade pode ser 
ajustada pelo operador em 25 mm/s ou 50 mm/s.

P
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(3) para Esterilização - O papel grau cirúrgico, em suas 
apresentações, é fabricado para embalar materiais que 
necessitem passar por processo de esterilização. É com-
posto por papel e filme, organizado de maneira que o 
agente esterilizante possa atravessar sua barreira,  porém  
os microrganismos não o consigam, assegurando a este-
rilidade  do produto. O filme é impermeável, porém o 
papel possui camadas de fibras desorganizadas, que im-
pedem a entrada de micro-organismos sem um agente 
condutor, como por exemplo, a água. O agente esterili-
zante por sua vez, atravessa facilmente esta barreira.

Papilótomo - Um papilótomo é uma sonda flexível com 
um arame de corte na extremidade distal para realizar a 
cisão de papilas no duto pancreático ou biliar. Existem 
papilótomos em diversos modelos. As diferenças estão 
principalmente no comprimento do arame de corte (20-
30 mm), na configuração da ponta (normal ou filiforme) 
e na presença de um lúmen ou de múltiplos lúmens.

Paquimetria Ultrassónica - Oftalmologia - Este exame 
determina, através da emissão de ultrassons, a espessura 
da córnea. Esta determinação é fundamental na prática 
da cirurgia refrativa realizada na córnea com o Laser 
Excimer (Lasik, Lasek, PRK, epi- Lasik). O Laser corrige 
os erros refrativos (miopia, hipermetropia ou astigmatis-
mo), modificando o contorno anterior da córnea, tendo, 
para isso, de gastar alguma quantidade de tecido cornea-
no. Está hoje bem definido qual a espessura mínima com 
que a córnea deve ficar após a cirurgia. Por este motivo a 
paquimetria pré, intra e pós operatória é um exame fun-
damental na cirurgia refrativa.

Paquímetro
(1) Instrumento utilizado para medir a distância entre 
dois lados simetricamente opostos num objeto. O paquí-
metro é ajustado entre dois pontos, retirado do local e a 
medição é lida na sua régua. O nónio ou escala de Ver-
nier é a escala de medição contida no cursor móvel do 
paquímetro, que permite uma precisão decimal de leitura 
através  do alinhamento desta escala com uma medida 
da régua.

(2) Oftalmológico – Oftalmologia – Instrumento que 
possibilita o exame (paquimetria) que mede a espessu-
ra da córnea. Este exame é indispensável na avaliação de 
cirurgias  refrativas, já que as mesmas irão remodelar a 
córnea através de finas camadas de tecido.

Paralelômetros – Odontologia - Ver Delineador de uso 
odontológico.

Particulador Ósseo - É um instrumental de uso cirúrgi-
co usado para particular blocos ósseos durante cirurgias 
reconstrutivas.

Parto Normal – Aquele que tem início espontâneo é de 
baixo risco no início do trabalho de parto e assim per-
manece ao longo do trabalho de parto e parto, o bebê 
nasce espontaneamente na posição de vértice entre 37 e 
42 semanas de gestação e, após o parto, mãe e bebê estão 
em boas condições.

Pás/eletrodos - Cardioversores – A aplicação da descar-
ga desfibrilatória no paciente é feita através de eletrodos 
auto aderentes à pele, ou pás metálicas e adequadamen-
te isoladas para proteger o operador (mais comum). Os 
aspectos construtivos variam bastante segundo os fabri-
cantes, mas normalmente as superfícies de contato com 

a pele são discos de aço inox de 8 a 13 cm de  diâmetro 
para adultos (5 a 8 cm para uso pediátrico) e com cha-
ves para o acionamento da descarga. No caso de pás para 
desfibrilação interna, o diâmetro varia de 4 a 8 cm e as 
superfícies são côncavas, lembrando colheres com cabos 
longos e isolantes, para facilitar seu uso na cavidade torá-
cica. No caso de desfibriladores automáticos, geralmente 
são utilizados eletrodos auto aderentes descartáveis. Es-
tes eletrodos já vêm com o gel condutivo e dispensam a 
pressão sobre o paciente. Servem também como eletro-
dos de captação da atividade elétrica cardíaca.

Passa-chassi - Equipamento para transposição de filme 
radiológico, construído em aço inoxidável ou aço trata-
do e pintado, com portas, localizado na parede entre a 
câmara escura e a sala de exames por meio de raios-x. 
Geralmente instalado em laboratório de processamento.

Pasteurização - Epidemiologia e Imunologia – Con-
ceitos - Desinfecção do leite feita pelo aquecimento a 
63/65ºC. durante 30 minutos (ou a 73/75ºC. durante 15 
minutos), sendo a temperatura baixada imediatamente 
depois a 2/5ºC.

Patogenicidade
(1) Capacidade de um agente biológico causar doença 
em um hospedeiro suscetível.

(2) Epidemiologia e Imunologia – Conceitos - É a capa-
cidade que um agente infeccioso tem de produzir doença 
num hospedeiro suscetível.

(3) Gerenciamento de resíduos hospitalares - Capaci-
dade de um agente causar doença em indivíduos normais 
suscetíveis.

Patogénico - Com capacidade para produzir uma doen-
ça. O termo aplica-se, por exemplo, aos microrganismos 
parasitas (especialmente as bactérias) em relação aos 
seus hospedeiros.

Patologia
(1) Estudo das doenças com a finalidade de compreender 
a sua natureza e causas. Este estudo consegue-se anali-
sando amostras de sangue, urina, fezes e tecidos doentes 
obtidos de um doente vivo ou na autópsia. Também são 
utilizados raios-x e numerosas outras técnicas. A patolo-
gia clínica é a aplicação dos conhecimentos adquiridos 
no tratamento dos doentes.

(2) Cirúrgica - Análise de espécimes cirúrgicos sólidos 
visando a detecção de alterações em suas células e tecidos 
(histopatológicas).

(3) Clínica (a) Especialidade médica que tem por atri-
buição identificar e quantificar a presença de substâncias, 
células, moléculas e elementos anormais no sangue, uri-
na, fezes e em outros líquidos biológicos. (b) Unidade 
Funcional destinada à realização de análises clínicas ne-
cessárias para o diagnóstico e a orientação terapêutica de 
pacientes. Podem estar incluídos nessa unidade áreas de 
análise de hematologia, parasitologia, urinálise, imuno-
logia, bacteriologia ou microbiologia, micologia, virolo-
gia, bioquímica, biologia molecular.

(4) Geral - Estudo das reações aos estímulos anormais 
que ocorrem em todas as células e tecidos.

(5) Sistêmica (especial) - Estudo das reações específicas 
de cada tecido ou órgão a uma agressão.
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Pausa Inspiratória - Circuitos de Controle – Ventila-
dor Pulmonar - A pausa inspiratória geralmente é dada 
em percentagem do ciclo respiratório, e é o tempo em 
que o ventilador deixa de fornecer gás ao paciente até o 
inicio da expiração.

Pavilhonar - Classificação do hospital segundo a cons-
trução - Em forma de pavilhões, ex. Santa Casa.

PCMSO – Sigla de Programa de Controle Médico de Saú-
de Ocupacional.

PCPIEA – Sigla de Programa de Controle de Prevenção de 
Infecção e de Eventos Adversos.

PDP – Medicina Nuclear – Sigla de Percentual de Dose 
em Profundidade.

Pedalinho para Fisioterapia – Fisioterapia – O exerci-
tador mecânico indicado para ajudar na fisioterapia de 
pacientes com mobilidade reduzida. É ideal para ser usa-
do em clínicas de fisioterapia, asilos ou residências e até 
mesmo por cadeirantes, pois é de fácil utilização.

Pediatra
(1) Medicina geral da infância. A prática da pediatria re-
quer uma aproximação a todas as idades, desde o nasci-
mento até à adolescência, assim como também relação 
com os pais. Exige conhecimentos profundos de gené-
tica, obstetrícia, desenvolvimento psicológico e estudo 
das repercussões sociais  na saúde da criança. É também 
muito importante o conhecimento dos aspetos da medi-
cina preventiva aplicados a este grupo etário.

(2) Unidade destinada à assistência sanitária de clientes 
com até 14 anos, em regime de internação.

Pedigrafo – Fisioterapia
(1) É um aparelho que mede os pontos de maior pressão 
da sola do pé.

(2) Plataforma de pressão, usada para obter o registo da 
pegada plantar deum indivíduo s ujeito a uma pedigrafia.

(3) Podologia - Instrumento que permite fazer a identi-
ficação de pé e pisada e a avaliação biomecânica, fatores 
importantes para a escolha do tênis adequado  para me-
lhorar a performance e evitar lesões.

Pedômetro - É um equipamento que serve para calcular 
o número de passos dados durante o dia.

PEEP/CPAP - Circuitos de Controle – Ventilador 
Pulmo nar - Este controle varia o nível mínimo de pres-
são a ser fornecido ao paciente. Este parâmetro pode ser 
combinado com varias modalidades de ventilação. O ter-
mo PEEP vem da expressão em inglês Positive End Expi-
ratory Pressure (Pressão Positiva no Final da Expiração) e 
é a pressão positiva entre o final da expiração e o começo 
de inspiração seguinte. O termo CPAP vem da expressão 
em inglês Continuous Positive Air way Pressure (Pressão 
Positiva Contínua nas Vias  Aéreas) e consiste na manu-
tenção positiva (acima da pressão atmosférica) nas vias 
aéreas durante todo o ciclo respiratório em pacientes 
com ven tilação espontânea.

Pêndulo - Sistema composto por uma massa acoplada a 
um pivô que permite sua movimentação livremente.

Pequeno Porte – Classificação do hospital segundo o 
número de Leitos - É o hospital que possui capacidade 
normal até 50 leitos.

Pera - Esfigmomanômetro mecânico do tipo aneroide 
- Portaria INMETRO nº 24 - Também conhecida como 
bomba de ar, de formato anatômico, flexível e tem  por 
finalidade insuflar o manguito.

Percolador – Equipamento para tratamento de esgoto.

Percussão – Métodos de exame
(1) Processo de observação médica de uma parte do 
corpo pelo som de pancadas exteriores com os dedos ou 
com um instrumento e valorizando as alterações de so-
noridade que se produzem nos ruídos obtidos. Com ex-
periência, é possível detectar o aumento de tamanho de 
diversos órgãos, a condensação ou a presença de líquido 
nos pulmões.

(2) É efetuada com leves pancadas das pontas dos dedos 
sobre uma área do corpo. O som produzido revela o esta-
do dos órgãos internos.

Perfurador
(1) de Lençol para Dique - Odontologia -Indicado para 
perfurar o lençol de borracha para colocação dos gram-
pos nos casos de isolamento absoluto.

(2) Ósseo – Ferramenta destinada a realização de furos.

Perigo - Palavras de Advertência - Para indicar situa-
ções que apresentam alto risco.

Perimetria - Oftalmologia – É a ciência de medição da 
visão periférica funcional do cliente, pela avaliação do 
caminho visual da retina, para o córtex visual.

Perímetro – Oftalmologia
(1) Aparelho destinado a testar ou quantificar a sensibili-
dade do campo visual.

(2) de Goldmann - Dispositivo constituído de uma se-
mi-esfera da qual um ponto de luz pode ser deslocado, 
ou um arco giratório capaz de se deslocar ao redor de 
um pivô e ao longo do qual se possa mover um objeto de 
prova. Serve para fazer a perimetria.

Perineômetro - É um aparelho que permite avaliação 
obje tiva da função muscular do assoalho pélvico, determi-
nando o valor da pressão exercida sobre o probe vaginal.

Período de incubação - Epidemiologia e Imunologia – 
Conceitos - É o intervalo de tempo que decorre entre a 
exposição a um agente infeccioso e o aparecimento de 
sinais ou sintomas da doença respectiva.

Peristáltico - Mecanismos de Infusão - Bombas de in-
fusão - Sistemas de Infusão
(1) Nas bombas com mecanismo de infusão peristálti-
co ou bombas peristálticas o mecanismo de infusão é 
caracte rizado pelo esmagamento de um tubo por onde 
passa o líquido a ser infundido. As bombas peristálticas 
podem usar mecanismo rotativo com e sem batente ou 
linear. Fornecem um fluxo  entre 0,01 e 999 mL/h, e seu 
volume é limitado pela capacidade do reservatório.

(2) Linear - Este mecanismo é composto por uma série 
de placas (ou engrenagens) que pressionam o tubo con-
tra um batente, realizando um movimento ondulatório 
gerado por um fuso, acionado pelo motor, justaposto às 
placas. O fluido é impulsionado pela pressão aplicada ao 
tubo em posições consecutivas. Vantagens: alta precisão 
(erro menor que 2%) e infusão contínua (não pulsátil). 
As bombas com mecanismo de infusão a seringa não 
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possuem sensor de ar, pois são menos suscetíveis a este 
problema. Desvantagens: volume limitado ao da serin-
ga e necessidade de padronização das seringas. Apesar 
de serem limitadas pelo volume da seringa (máximo 
100mL), alguns modelos podem acomodar mais de uma 
seringa.

(3) Rotativo - O mecanismo de infusão peristáltico ro-
tativo é composto por um rotor que pressiona pequenos 
rolos contra um tubo flexível. Pode ser construído de 
duas formas básicas: com e sem batente. Com batente: 
o tubo é pressionado contra um ponto fixo (batente rígi-
do); pode ser usado equipo comum. Sem batente: Não 
possui ponto fixo de esmagamento. O tubo é preso sobre 
o rotor; roletes esticam e esmagam o tubo promovendo 
o fluxo. É necessário usar equipo de silicone (pelo menos 
a porção onde ocorre o esmagamento do tubo). O equi-
po é específico para cada modelo de bomba.Vantagens 
e desvantagens: Com batente: possui um único ponto 
de esmagamento, o que o torna mais confiável; seu ajus-
te (mecânico) é difícil. Sem batente: é mais fácil de ser 
construído; exige um torque maior do motor para impul-
sionar o líquido e exige equipo especial (de silicone). A 
escolha do tubo de silicone: está ligada a diversos fatores: 
(a) Grau de pureza (médico, alimentício ou industrial); 
(b) Diâmetro interno do tubo define a quantidade de 
fluido deslocada a cada passo do motor; (c) Espessura da 
parede do tubo determina a força para se obter o colaba-
mento do tubo.

Peróxido de Hidrogênio - Método químico de Esterili-
zação - Agente químico esterilizante tanto na sua forma 
líquida, gasosa e plasma, esta última, com perspectivas 
de substituir o uso do gás óxido de etileno para esterili-
zação de artigos termossensíveis. É altamente oxidante, 
podendo ser ativo em presença de matéria orgânica, sen-
do tóxico, irritante de pele e olhos, mas facilmente mani-
pulado. Como o glutaraldeído, falhas no enxágue podem 
provocar no paciente uma enterite ou colite semelhante à 
pseudomembranosa.

Peso - Acessório de balança
(1) Dispositivo que tem por finalidade , quando utiliza-
do conjuntamente, aumentar a capacidade de pesagem 
de um dispositivo. Contramedida que reproduz em uma 
unidade exata de peso utilizada para equilibrar e gerar 
uma medida quantificada. É normalmente usado em ba-
lanças mecânicas.

(2) Padrão - Acessório de laboratório, utilizado para ve-
rificação e calibração das balanças.

Pesquisa
(1) Envolvendo Seres Humanos - Resolução SS-15 - 
Odontologia – Pesquisa que, individual ou coletivamen-
te, envolva o ser humano, de forma direta ou indireta, 
em sua totalidade ou partes dele, incluindo o manejo de 
informações ou materiais.

(2) Resolução SS-15 - Odontologia – Classe de ativida-
des cujo objetivo é desenvolver ou contribuir para o co-
nhecimento generalizável, que consiste em teorias, rela-
ções ou princípios ou o acúmulo de informações sobre as 
quais estão baseados, que possam ser corroborados por 
métodos científicos aceitos de observação e inferência.

(3) Funções do Hospital - O hospital serve de campo 
para a pesquisa científica relacionada a saúde.

Pesquisador responsável - Resolução SS-15 - Odonto-
logia – Pessoa responsável pela coordenação e realização 
da pesquisa e pela integridade e bem estar dos sujeitos 
da pesquisa.

Pessário Uterino - Para pacientes com prolapso uterino 
grau I (modelo sem membrana), II e III ou prolapso de 
cúpula vaginal (modelo com membrana). Introduzido 
através da vagina para fornecer suporte ao útero ou reto 
deslocado, melhorando o controle urinário e estabilizan-
do a base da bexiga. A sua utilização, muitas vezes, pode 
substituir o procedimento cirúrgico.

Pessoa
(1) Capacitada - RDC Nº 57 - Ciclo produtivo do san-
gue humano e componentes e procedimentos transfu-
sionais - Aquela que possui treinamento e experiência 
necessários para preencher os requisitos de determinada 
função.

(2) Habilitada - RDC Nº 57 - Ciclo produtivo do san-
gue humano e componentes e procedimentos transfu-
sionais - Pessoa que possui as qualificações exigidas por 
leis e regulamentos específicos para execução de deter-
minada atividade.

(3) Infectada - Epidemiologia e Imunologia – Concei-
tos - Pessoa que alberga um agente infeccioso e tem uma 
doença manifesta, ou uma infecção inaparente.

(4) Infectante - Epidemiologia e Imunologia – Concei-
tos - Pessoa infectante é aquela da qual o agente infeccio-
so pode ser contraído em condições naturais.

PGRSS
(1) Sigla de Programa de Gerenciamento de Resíduos em 
Serviços de Saúde.

(2) Gerenciamento de resíduos hospitalares - Documen-
to que aponta e descreve as ações relativas ao manejo dos 
resíduos sólidos, observadas suas características e riscos, 
no âmbito dos estabelecimentos, contemplando os aspec-
tos referentes à geração, segregação, acondicionamento, 
coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposi-
ção final, bem como as ações de proteção à saúde pública 
e ao meio ambiente.

pH - Medida da concentração dos íons hidrogénio numa 
solução e, portanto, a medida da sua acidez ou alcalini-
dade. Um pH de 7 indica uma solução neutra, abaixo de 
7 indica acidez e acima de 7 indica alcalinidade.

Pia
(1) de Despejo - Peça sanitária destinada exclusivamente 
a receber resíduos líquidos e pastosos, dotada de válvula 
de descarga e tubulação de esgoto de, no mínimo, 75mm. 

(2) de Escovação – Dispositivo para lavagem e desinfec-
ção de mãos.

(3) de Lavagem - Peça sanitária destinada preferencial-
mente à lavagem de utensílios podendo ser também usa-
da para a lavagem das mãos. Possui formato retangular 
ou quadrado e dimensões variadas, e está sempre inseri-
da em bancadas.

Picnómetro – É um instrumento de medida, cujo volu-
me é conhecido e proporciona informações sobre a den-
sidade ou peso específico de um fluido líquido ou sólido 
por gravimetria a uma dada temperatura.
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Pielografia - Exame radiológico dos rins utilizando uma 
substância de contraste radiopaco. Na pielografia intra-
venosa, o meio de contraste que se injeta numa veia é 
concentrado e, depois, excretado pelos rins.

Pinça
(1) As pinças clínicas são usadas para embrocação intra 
e extra-oral, além de serem utilizadas, também, como 
auxiliares para eliminação de fios de sutura.

(2) Suturas - São utilizadas no manuseio das bordas.

(3) Clínica – Odontologia - A pinça clínica é utilizada 
para pinçar materiais, como rolinhos de algodão, e levá-
-los até a boca do paciente.

(4) Curva - Conjunto de ferramentas para a maleta de 
mecânica.

(5) de Algodão – Odontologia - Tem função de pegar 
matérias como algodão, brocas, dentre outros.

(6) de Allis - Apresenta  endentações em sua extremida-
de distal, o que a torna consideravelmente traumática, 
sendo utilizada, portanto, somente em tecidos grossei-
ros ou naqueles que irão sofrer a exérese, ou seja, naque-
les que irão ser retirados do organismo.

(7) de Babcock - Possui argolas e cremalheiras. Na ex-
tremidade distal possui uma pequena superfície de con-
tato o que a torna pouco traumática. Dessa forma, pode 
ser utilizada na manipulação de alças intestinais.

(8) de Backaus - É também denominada de pinça de 
campo, devido sua função de fixar os campos operató-
rios entre si.

(9) de Campo – Instrumental cirúrgico - Servem para 
fixação de campos que delimitam a área operatória.

(10) de Cheron- Clínica cirúrgica - Pinça longa, utiliza-
da para apreender a gaze e realizar a antissepsia da pele.

(11) de Coagulação - A pinça de coagulação permite es-
tancar hemorragias arteriais, sendo o tecido levemente 
elevado da base e coagulado com corrente AF monopo-
lar ou bipolar.

(12) de Duval - Apresenta extremidade distal semelhan-
te ao formato de uma letra - D, com ranhuras longitudi-
nais ao longo da face interna de sua ponta. Por apresen-
tar ampla superfície de contato, é utilizada em diversas 
estruturas, a exemplo das alças intestinais. 

(13) de Foester-Clínica cirúrgica - Pinça longa, utiliza-
da para conduzir a gaze em curativos profundos.

(14) de Instrumental – Odontologia - Utilizada para 
transferência de material.

(15) de Knutsen - Pinça para uretrocistografia, fabrica-
da em latão cromado e ponteiras em silicone.

(16) de Tecidos - Devem ser usadas nos tecidos para os 
quais foram planejadas de maneira a minimizar o trau-
ma. Por exemplo, a pele não deve ser pinçada com pinças 
de Allis, que devem ser usadas em tecidos mais moles.

(17) Dente de Rato - Clínica cirúrgica - Utilizada para 
remoção do curativo anterior.

(18) Goiva – Odontologia - Usada para remoção de 
osso.

(19) Hemostática – Odontologia - Para apreensão de 
vaso e tecidos.

(20) Hemostáticas Não Traumáticas - Este tipo de pin-
ça é usado para ocluir a circulação em grandes vasos. O 
vaso deve ser pinçado o suficiente para oclusão do fluxo 
sanguíneo, de maneira a minimizar o trauma vascular.

(21) Hemostáticas Traumáticas - Devem abranger so-
mente o vaso sangrante e incluir o mínimo possível de 
tecido adicional. O assistente deve segurar a pinça com a 
ponta voltada em direção ao cirurgião, de maneira que o 
vaso possa ser facilmente ligado. Após o primeiro nó ser 
feito e estar sendo apertado, a pinça hemostática é remo-
vida de maneira a permitir que o nó seja apertado por 
completo e possa ser feito o 2º nó.

(22) Palmer - Odontologia - A Pinça tem como indi-
cação o apoio para a colocação do grampo no  dente do 
paciente, já isolada com o lençol de borracha nos trata-
mentos clínicos e restaurações odontológicas.

(23) para Algodão nº 317 - Odontologia - Entre várias 
utilizações diversas, é empregada para a pega dos cones 
de guta-percha principais e acessórios e cones de papel 
absorvente.

(24) Porta Agulha – Odontologia - Para apreensão do 
fio de sutura.

(25) Reta - Conjunto de ferramentas para a maleta de 
mecânica.

(26) Reta Serrilhada - Conjunto de ferramentas para a 
maleta de eletrônica – Pinça para segurar peças ou com-
ponentes pequenos.

Pincel - Conjunto de ferramentas para a maleta de me-
cânica - Ferramenta utilizada para a aplicação de tinta 
ou remoção de elementos indesejáveis, como poeira, etc.

Pipeta
(1) de Precisão - Instrumento de medição e transferência 
rigorosa de volumes líquidos. 

(2) Graduada Automática – Pipeta utilizada para me-
dir volumes reduzidos, na ordem do microlitro, de forma  
precisa e reprodutível. São de volumesfixosouvariáveis. 
Utilizam-se pontas (ou ponteiras)  descartáveis em plás-
tico, de modo que o líquido aspirado não entre no corpo 
principal da pipeta. São sempre de dois estágios onde o 
primeiro é usado para sugar o líquido e o segundo para 
descartá-lo.

Pipetador
(1) Utensílio que é acoplado na extremidade da pipeta 
para sugar o líquido necessário. Os pipetadores podem 
ser do tipo roldana ou as pêras. Os do primeiro tipo pos-
suem uma roda que ao ser deslizada  para cima suga o 
líquido e este vai sendo descartado através de um botão. 
Quando se estiver trabalhando com pipetas totais deve-
-se apertar a extremidade deste pipetador para descartar 
a última gota. Tais pipetadores são utilizados de acordo 
com suas cores sendo o amarelo para volumes de até 
0,2mL; o azul para volumes de até 2mL; o verde para vo-
lumes até 10mL e o vermelho para volumes até 25mL.

(2) Automático - Dispositivo eletrônico de pipetagem 
projetado para trabalhar com pipetas de vidro ou plás-
tico.

P
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Piscina de Hidroterapia - Piscina adaptada para a reali-
zação de técnicas e de exercícios  terapêuticos dentro da 
água. Essa adaptação pode estar relacionada, por exem-
plo, à profundidade, barras de apoio, rampa, turbilhão, 
entre outros.

Pistão ou Diafragma - Mecanismos de Infusão - Bom-
bas de infusão - Sistemas de infusão – Este mecanismo 
utiliza um equipo tipo pistão e tubo. O motor transmite 
um movimento ao pistão que entra e sai do êmbolo do 
equipo, promovendo o enchimento e o esvaziamento  do 
reservatório (ou diafragma) de um volume conhecido. 
Uma válvula direciona o fluxo conforme o estágio ao lon-
go do ciclo de bombeamento. Este mecanismo controla o 
volume infundido variando a amplitude e a taxa do des-
locamento do pistão. Vantagem: grande precisão (2%). 
Desvantagem: fluxo pulsátil (o líquido é infundido a in-
crementos discretos de volume); grande custo  do equipo.

Pistola
(1) de Jato de Água - Instrumento cirúrgico usado para 
regular e dirigir um fluxo de água sob pressão para um lo-
cal designado. Pode ser provido com uma gama extensiva 
de bocais e pode ter muitos usos. Pode ser usado como 
um componente de um sistema projetado para aplicar 
fluidos pressurizados para um propósito específico.

(2) para Pintura - Conjunto de equipamentos e ferra-
mentas de utilização geral - Ferramenta que permite a 
Pintura por pulverização que é uma técnica de pintura 
onde um equipamento pulveriza um revestimento (Tin-
ta, verniz, etc.) através do ar até uma superfície.

Placa
(1) Agitadora/Aquecedora - Equipamento que, como o 
próprio nome indica, serve para agitar soluções em la-
boratórios químicos. E tem como sua principal função a 
manutenção da temperatura de amostras que devem ser 
misturadas ou diluídas a quente. 

(2) de Maddox – Oftalmologia – Elemento destinado a 
constatação de forias ou de tropia.

(3) de Mordida – Odontologia - Ou Placa Miorrelaxante 
é um aparelho em acrílico que é colocado sobre os den-
tes e apresenta três funções principais: (a) Proteger os 
dentes de desgastes em pacientes que apresentam para-
função, como o bruxismo (hábito de ranger os dentes); 
(b) Aliviar as articulações temporomandibulares (locali-
zadas em frente aos ouvidos) contra as forças excessivas 
que se formam durante a parafunção; e a de (c) induzir 
o relaxamento da musculatura, o que ocorre em apenas 
alguns casos.

(4) de Ostomia - A ostomia é uma intervenção cirúrgica 
que permite criar uma comunicação entre o órgão inter-
no e o exterior, como a finalidade de eliminar os dejetos 
do organismo. A nova abertura que se cria com o exte-
rior, chama-se ostoma.

(5) Porta-escala - Termômetros Clínicos de Mercúrio 
em Vidro - Placa plana sobre a qual é traçada a escala, 
fixada longitudinalmente atrás do tubo capilar.

(6) Refrigerada – Dispositivo utilizado para facilitar as 
operações de inclusão e de corte dos tecidos.

(7) Terra – Dispositivo adesivo não-estéril e de uso úni-
co. Constituída de uma placa que serve de base para o 
condutor laminado de alumínio/PET (polietileno terefta-

lato). Projetada para uso com geradores eletrocirúrgicos 
monopolares utilizados para corte e coagulação de teci-
dos humanos, tem por objetivo de remover a corrente 
elétrica do corpo do paciente.

Placas Paralelas – Dialisadores – Hemodiálise – São 
mon tados em múltiplas camadas, com duas folhas de 
mem brana entre cada par de placas de suporte. As placas 
possuem  ranhuras para fixar a membrana e permitir a 
existência de caminhos para a circulação do dialisato.

Plaina desengrossadeira - Equipamentos para ma-
nutenção de mobiliário – Equipamento utilizado para 
ajustar a madeira na espessura desejada.

Planejamento de tratamento – Medicina Nuclear - Do-
simetria clínica envolvendo a combinação de campos, 
pesos, energias, modificadores do feixe, dentre outros 
parâmetros, para se conseguir a melhor distribuição de 
dose que satisfaça as condições de dose prescrita e respei-
te a tolerância dos tecidos e órgãos sadios.

Planígrafo Linear/Horizontal - Aparelho usado para o 
exame complementar de diagnóstico por imagem, que 
consiste numa imagem que representa uma secção ou “fa-
tia” do corpo. Semelhante a um tomógrafo convencional.

Plano de
(1) Radioproteção – PR - Gerenciamento de resíduos 
hospitalares - Documento exigido para fins de licencia-
mento de instalações radiativas, pela Comissão Nacional 
de Energia Nuclear, que se aplica às atividades relaciona-
das com a localização, construção, operação e modificação 
de instalações radiativas, contemplando, entre outros, o 
Programa de Gerência de Rejeitos Radioativos-PGRR.

(2) Segurança do Paciente em Serviços de Saúde - RDC 
N° 11 - Boas Práticas para o funcionamento dos servi-
ços de diálise - Documento que aponta situações de ris-
co e descreve as estratégias e ações definidas pelo serviço 
de saúde para a gestão de risco visando a prevenção e a 
mitigação dos incidentes, desde a admissão até a transfe-
rência, a alta ou o óbito do paciente no serviço de saúde.

Plasma
(1) Fluido em que estão suspensas as células sanguíneas. 
É formado por uma solução de diversos sais inorgânicos 
de sódio, potássio, cálcio, etc., com uma elevada concen-
tração de proteínas e uma diversidade de pequenas quan-
tidades de outras substâncias.

(2) Comum (plasma não-fresco, plasma normal ou 
plasma simples) - RDC Nº 57 - Ciclo produtivo do san-
gue humano e componentes e procedimentos transfu-
sionais- É o plasma cujo congelamento não se deu dentro 
das especificações técnicas assinaladas no inciso anterior, 
ou ainda pode resultar da transformação de um plasma 
fresco congelado, cujo período de validade expirou.

(3) Fresco Congelado (PFC) - RDC Nº 57 - Ciclo pro-
dutivo do sangue humano e componentes e procedi-
mentos transfusionais - É o plasma separado de uma 
unidade de sangue total por centrifugação, ou obtido 
por aférese, congelado completamente em até 24 (vinte 
e quatro) horas.

(4) Isento do Crioprecipitado - RDC Nº 57 - Ciclo pro-
dutivo do sangue humano e componentes e procedi-
mentos transfusionais - É o plasma do qual foi retirado, 
em sistema fechado, o crioprecipitado.
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Plastificador a Vácuo Para Uso Odontológico – Odon-
tologia – Equipamento utilizado na confecção de mol-
deiras de clareamento e protetores dentais para atletas de 
boxe, karatê, jiu-jitsu, etc. Indicado para cópias de mode-
los em gesso em diversos trabalhos como protetor bucal, 
placa  miorelaxante, placa de bruxismo, placa base, mol-
deiras individuais, moldeiras para clareamento caseiro, 
moldeiras para fluoretação entre outras.

Plataforma
(1) de Força – Fisioterapia – São instrumentos dinamo-
métricos muito úteis nas avaliações biomecânicas po-
dendo ser utilizadas para avaliações de marcha e equilí-
brio, além de verificação de altura de salto, por exemplo. 
A análise do equilíbrio postural tem grande utilidade 
em áreas como o esporte para a avaliação e verificação 
de melhorias no condicionamento, a reabilitação e o 
diagnós tico de doenças.

(2) de Salto - Sistema para poder analisar e avaliar a po-
tencia de membros inferiores através de saltos sobre uma 
placa.

(3) Medidora de Força – Equipamento apropriado para 
análise de marcha, equilíbrio, esportiva, ergonômica, es-
tática e dinâmica.

Platina ou Cinza Claro - Cores para Canalização - Ca-
nalizações em vácuo.

Plestimógrafo - Aparelho que mede e registra variações 
de volume em um órgão ou membro do corpo, através 
da medição das variações da quantidade de sangue nele 
encontrado ou que por ele passa.

Pletismografo – Equipamento para realização de tes-
te de função pulmonar que permite avaliar os volumes 
pulmonares, de uma forma mais detalhada que a espi-
rometria. A medida desses volumes fornece informações 
essenciais para a caracterização dos distúrbios presentes 
nas doenças respiratórias.

Pleuroscópio - Aparelho destinado à observação endos-
cópica e à colheita de material, efetuado através de um 
orifício na parede torácica.

Plexor - Pequeno martelo que se utiliza para explorar os 
reflexos nervosos.

PMMA - Proteção Radiológica – Sigla de Polimetil-
-meta-acrilato, comercializado como plexiglass, acrílico 
e lucite.

Pneumocistografia – Exames radiológicos - Exame ra-
diográfico da bexiga após introdução de ar ou de um gás 
no seu interior

Pneumógrafo - Instrumento utilizado para registar os 
movimentos respiratórios. Destinado ao estudo de con-
ceitos da ventilação pulmonar. Também destinado à apli-
cação prática no estudo sobre espirometria, permitindo 
o registro das principais alterações no volume pulmonar 
ao inspirar e expirar, segundo as atividades pulmonares.

Pneumograma – Exames radiológicos - Exame radio-
gráfico em que se utiliza ar ou gás como meio de con-
traste.

Pneumomielografia – Exames radiológicos - Exame 
radiográfico da coluna vertebral e canal raquidiano após 
injeção de ar ou gás no espaço subaracnoideo.

 Pneumotacometro
(1) Dispositivo de fluxo de precisão e controle de infecção. 
É um sistema de espirometria repleto de funções, consiste 
de um módulo de fluxos que contém transdutores eletrô-
nicos para produzir um sinal de fluxo bidirecional.

(2) O mesmo que Espirômetros baseados em fluxo.

Podologia - Estudo e cuidado dos pés, incluindo a sua 
estrutura normal, as doenças e os seus possíveis trata-
mentos.

Podoscópio - É um aparelho utilizado para avaliar a im-
pressão plantar de modo estático.

Polarímetro - Oftalmologia - Instrumento de laborató-
rio usado para determinar o ângulo de rotação ótica de 
luz polarizada passando por um material.

Polariscópio - Oftalmologia - Instrumento utilizado 
para verificar se as lentes endurecidas realmente o foram.

Polias – Fisioterapia – Sistemas de polias preso á parede 
(com pesos ou molas) oferece resistência fixa. O pacien-
te pode regular em diversas posições, desde que o eixo 
da articulação esteja ajustado a atividade que se deseja 
realizar com o aparelho. Este aparelho é indicado para 
casos de periartrite escápulo-umeral, lesões do cotovelo, 
desvio de coluna e escápulas aladas e correção de postu-
ra. É contraindicado em fases agudas  de sequelas e an-
quilioses. Deve-se ter o cuidado de evitar os movimentos 
compensatórios.

Policlínica
(1) É um estabelecimento de saúde para assistência mé-
dica ambulatorial, com serviços médicos especializados.

(2) Unidade de saúde para prestação de atendimento 
ambulatorial em várias especialidades, incluindo ou não 
as especialidades básicas, podendo ainda ofertar outras 
especialidades não médicas. Podendo ou não oferecer: 
SADT e Pronto atendimento 24 horas.

(3) de Ensino Odontológico - Resolução SS-15 - Odon-
tologia – É a policlínica caracterizada por desenvolver 
atividades voltadas ao ensino odontológico ou pesquisa. 

(4) Odontológica - Resolução SS-15 -  Odontologia – É 
o estabelecimento de assistência odontológica caracte ri-
zado por um conjunto de mais de 03 consultórios odo    -
to  lógicos, independentes entre si, podendo inclusive 
man ter no seu interior, clínicas modulares, laborató-
rios de prótese odontológica, instituto de radiologia ou 
documen tação odontológica.

Polígrafo
(1) Um polígrafo ou detector de mentiras é um aparelho 
que mede e grava registros de diversas variáveis fisioló-
gicas enquanto um interrogatório é realizado, numa ten-
tativa de se detectar mentiras em um depoimento. Um 
teste de polígrafo também é conhecido como um exame 
de detecção psico-fisiológica de fraude – psycho physiolo-
gical detection of deception (PDD).

(2) Cardíaco – Sistema Eletro-médico computadoriza-
do para realização de procedimentos de Hemodinâmica. 
Usado para medir curvas e medidas de pressão, traçado 
de ECG e frequência cardíaca.

Polissonógrafo - Dispositivo de avaliação do Sono - 
Dispositivo usou para registro de sinais fisiológicos do 
paciente que tipicamente é registrado enquanto dorme 

P
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para avaliar distúrbios como, por exemplo, insônia, ron-
co ou apneia do sono.  A pessoa deve dormir com senso-
res fixados na superfície do corpo, de maneira a permitir 
que a pessoa possa movimentar-se durante o exame, não  
atrapalhando assim o sono. O exame é indolor. Não se 
usam agulhas ou instrumentos semelhantes, ou seja, o 
exame é não invasivo e não envolve qualquer risco.

Politraumatizado, politraumatismo - Termos utiliza-
dos em Terapia Intensiva - Condição em geral decor-
rente de acidentes com trauma direto de varias regiões e 
aparelhos do corpo, com evolução grave e instável; é fre-
qüente haver coma quando existe traumatismo crânio-
-encefálico grave. Geralmente o paciente é operado de 
emergência.

Porca de acoplamento - Conexões e roscas para válvu-
las de cilindros para gases comprimidos - NBR 11725 
- Elemento da conexão no sistema externo de utilização 
do gás ou enchimento do cilindro, capaz de prover direta 
ou indiretamente a vedação por atarraxamento.

Porta
(1) Agulhas - As agulhas curvas devem ser colocadas na 
ponta do porta agulha, a uma distância de um  quarto 
do fundo da agulha. Não se usam porta-agulhas com 
agulhas retas. Quando são usados para fazer os pontos 
ou para atar os nós cirúrgicos, devem ser seguros como 
tesouras ou na palma da mão, sem os dedos nas alças. 
Partes: alça ou empunhadura, catraca ou cremalheira, ar-
ticulação e ponta.

(2) Almágama – Odontologia (a) Utilizado para colocar 
o amálgama na cavidade desejada. (b) de Plástico Indi-
cado para levar o amalgama preparado até o preparo ca-
vitário onde será realizada a restauração do dente.

(3) Lima - Odontologia - É um produto destinado a or-
ganizar com facilidade as limas no procedimento endo-
dônticos e a esterilização das mesmas.

(4) Matriz - Odontologia - O porta Matriz tem como indi-
cação o apoio da banda matriz no suporte para isolamento 
do dento durante o procedimento de restauração dentária.

(5) Pinças – Ferramenta destinado a alojar pinças e per-
mitir o encaixe em máquinas operatrizes.

Porta-agulhas
(1) Suturas - Seu uso visa uma melhor condução da agulha.

(2) de Mathieu - Possui hastes curvas, semelhante a um 
alicate, com cremalheira pequena. É utilizado em suturas 
de tecidos superficiais, especialmente na pele em cirur-
gias plásticas ou ainda em cirurgias odontológicas. Esse 
modelo de porta-agulha é empunhado sempre de forma 
empalmada.

(3) de Mayo-Hegar - É estruturalmente semelhante às 
tesouras e pinças hemostáticas, apresentando argolas, 
para a empunhadura, e cremalheira, para o fechamento 
auto- estático. É mais utilizado para síntese em cavida-
des, sendo empunhado da mesma forma descrita para os 
instrumentais argolados ou de forma empalmada.

Porta-chassi – Equipamento de Raios-x - Estrutura me-
tálica onde é colocado o chassi que contém o filme.

Portador - Epidemiologia e Imunologia – Conceitos - 
Pessoa (ou animal) infectada que alberga agente infeccio-
so específico de uma doença sem apresentar sintomas da 

mesma e que pode constituir fonte de infecção para o 
homem. O estado de portador pode ocorrer no indiví-
duo que tem uma infecção inaparente (geralmente de-
nominado portador são) ou que se acha no período de 
incubação, na fase de convalescença, chamados portador 
em incubação e portador convalescente, respectivamen-
te. Em qualquer dos casos, o estado do portador pode 
ser de curta ou longa duração (portador temporário ou 
crônico).

Portal Image - Medicina Nuclear - É um sistema de ra-
dioscopia fixado ao Acelerador Linear que permite reali-
zar a verificação do campo de irradiação, imediatamente 
antes do tratamento (checagem on-line do campo de tra-
tamento).

Portaria/MS – Sigla de Portaria do Ministério da Saúde.

Porta-serras – Instrumento cirúrgico para colocar serras 
no local adequado.

Portografia - Radiografia da veia cava após injeção de 
contraste radiopaco.

Posicionador
(a) Adulto Autoclavável – Odontologia – Tem como in-
dicação o apoio e posicionamento do filme radiográfico, 
orientando na angulação do aparelho de raios-x, para o 
diagnóstico clínico dos pacientes.

(b) Cardíaco – Dispositivo destinado a proporcionar um 
acesso cirúrgico e exposição das artérias  coronárias para 
cirurgia de revascularização do miocárdio sem circula-
ção extracorpórea.

(c) FPX Paralelismo - Odontologia - É um produto des-
tinado a posicionar o filme radiográfico intra-oral corre-
tamente através de técnica de paralelismo, proporcio-
nando melhores diagnósticos, menos distorção, evitando 
repetições.

(d) Oclusal - Odontologia - É um produto destinado a 
posicionar o filme radiográfico. Ideal para radiografias de 
maxila e mandíbula em incidência total e parcial.

(e) para Cranio e Neuro-Eixo – Tratamento de Radio-
terapia – O posicionamento de pacinetes para tratamen-
to radioterápicos de cranio e neuro-eixo deve ser perso-
nalizado. Pode-se utilizar a combinação de alfa cradle, 
com esse suporte padronizado para o posicionamento 
em questão. Consiste em uma base para apoio do queixo 
e da testa, anexada a um suporte para fixação da máscara 
termoplástica.

Posologia - Ciência da dosagem dos medicamentos.

Pós-operatório - Depois de uma intervenção, referin-
do-se ao estado de um doente ou ao tratamento que se 
admi nistre durante este período.

Posto de
(1) Assistência Médica - É um estabelecimento de saúde 
para assistência médica ambulatorial sem serviços médi-
cos especializados.

(2) Coleta Laboratorial - Unidade de Saúde que faz 
parte da rede de serviços de laboratórios  clínicos e tem 
como atividade principal a coleta de materiais biológicos. 
Está sempre vinculado a outro estabelecimento de maior 
complexidade responsável pela realização de exames. 
Pode compartilhar o uso de dependências com hospitais 
e serviços de urgência e emergência etc.
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(3) Enfermagem - Área destinada aos profissionais de 
enfermagem e médicos, para execução e registro dos pro-
cedimentos técnicos relativos aos pacientes.

(4) Saúde (a) É uma unidade sanitária, simplificada, 
destinada a prestar assistência médico sanitária a uma 
população, contando com controle e supervisão médi-
ca periódica. (b) Unidade de Saúde destinada a prestar 
assis tência médico-sanitária a uma comunidade, com 
aten dimento feito por equipe multidisciplinar. O atendi-
mento é feito por profissional de nível médio, com a pre-
sença intermitente ou não do profissional médico.

(5) Utilização – Gases Medicinais - RDC 50/03 - Qual-
quer um dos pontos de conexão à rede de distribuição 
nos locais de utilização de oxigênio, óxido nitroso, ar ou 
vácuo.

Posturograma – Fisioterapia - Exame é realizado como 
complemento da avaliação postural.

Pote Dappen - Odontologia - Recipientes pequenos 
para colocação de materiais com flúor, resina acrílica, e 
outros. Podem ser de vidro, plástico ou silicone.

PPRA – Sigla de Programa de Prevenção de Riscos Am-
bientais.

Prancha
(1) de Alongamento de Panturrilha – Fisioterapia - In-
dicada para exercícios de alongamento da panturrilha e 
outros.

(2) Longa para Imobilização e Transporte – Prancha 
utilizada para transporte de pacientes em situações de 
emergência.

(3) Ortostática – Fisioterapia – É uma espécie de maca 
com amarras, para prender o corpo e realizar o ortosta-
tismo. Com o uso de uma manivela ou controle elétrico 
para subir a prancha, a pessoa, gradativamente, atingirá 
a posição vertical. Pode levar dias ou meses até chegar a 
esta posição. Cada sessão não deve ultrapassar uma mé-
dia de 45 minutos, para que as amarras e outros artefa-
tos não provoquem úlceras. As sessões poderão ser feitas 
uma ou mais vezes durante o periodo, de acordo com a 
disposibilidade da pessoa.

Prática - Proteção Radiológica - Qualquer atividade hu-
mana que implique ou possa potencialmente implicar em 
exposições de pessoas à radiação ionizante.

Pré-amplificador – Eletrocardiógrafos - É constituído 
por um Amplificador de instrumentação (a), que alia 
alta impedância de entrada (dois buffers na entrada) com 
alta rejeição de modo comum “CMRR” (amplificador 
diferencial). O ganho é limitado para prevenir  satura-
ções pelos níveis DC na entrada. O segundo estágio é um 
Amplificador com Filtro passa-faixa (b) que estabelece o 
ganho final e a resposta em frequência do equipamento: 
Passa-altas (PA): definido pelos valores do resistor R6 e 
do capacitor C1;Passa-baixas (PB): definido pelos valores 
dos resistores e capacitores R8 - C2 e R4 - C3. A faixa de 
frequências deve eliminar os ruídos ambientais e bioló-
gicos sem distorcer o sinal de ECG. Valores típicos para 
essa faixa são: (a) 0,5 a 40 Hz para monitoração; (b) 0,01 
a 150 Hz para ECG diagnóstico. A utilização de filtros 
ocasiona algumas modificações no sinal, que podem 
comprometer o diagnóstico.

Pré-Excitação – Eletrocardiógrafos - Isolamento elé-
trico insuficiente entre átrios e ventrículos, ocasionando 
despolarização prematura dos ventrículos, sem o prévio 
enchimento adequado dos mesmos.

Pré-Limpeza - Boas Práticas para o Processamento de 
Produtos para Saúde - Remoção da sujidade visível pre-
sente nos produtos para saúde.

Prendedor para Cordão Umbilical Estéril - Para utili-
zação em cordão umbilical de recém- nascidos, após o 
parto.

Prensa
(1) Lavanderia Hospitalar - Equipamento destinado a 
passar roupa pessoal, consta de uma mesa de tela metá-
lica, revestida de feltro e de algodão, onde é estendida a 
roupa. A parte superior, que é uma chapa metálica, aque-
cida a alta temperatura, desce, exercendo pressão sobre a 
peça a ser passada.

(2) Hidráulica - Equipamentos para a manutenção de 
materiais mecânicos - Máquina-Ferramenta capazes de 
pressões superiores a 2 000 toneladas, e conseguem dar 
forma a frio a metal.

Pré-operatório - Antes da operação, referindo-se ao es-
tado do doente ou ao tratamento que se lhe administra 
neste período, como por exemplo, a sedação.

Prescrição em Radioterapia – Medicina Nuclear - Or-
dem escrita relacionada ao tratamento de um paciente, 
datada e assinada por um radioterapeuta antes da admi-
nistração da radiação.

Pressão
(1) Circuitos de Controle –Ventilador Pulmonar – O 
controle de pressão determina a ciclagem da pressão inspi-
ratória, onde o operador determinará a quantidade de ar 
que será fornecido, mas não do  volume corrente. Pode ser 
de dois tipos de ciclos, ciclo controlado ou ciclo assistido.

(2) Arterial Média Invasiva – Termos utilizados em Te-
rapia Intensiva - É aquela medida através da inserção de 
um cateter em alguma artéria periférica do corpo huma-
no, num sistema ligado a um computador que recebe os 
dados e os coloca na tela continuamente, para ser observa-
do. Também  transforma-se numa via de acesso para cole-
ta de sangue sem ser necessário ficar obtendo novo acesso 
a cada coleta, poupando o paciente deste incômodo.

(3) de Expiração (Pe) –Ventilador Pulmonar – É a pres-
são que indica o início da expiração.

(4) Transmembrana – Hemodiálise – O equipamento 
estabelece uma pressão hidrostática entre os dois lados do 
dialisador (lado do sangue e lado do dialisato), de modo 
que a pressão do lado do dialisato seja menor. A água 
do sangue é então bombeada para o dialisato. A pressão 
transmembrana é dita positiva quando a pressão do lado 
do sangue for maior. A maioria dos equipamentos aplica 
pressão negativa ao circuito do dialisato para não pertur-
bar o circuito do sangue e evitar desbalanços na pressão 
arterial do paciente. Além disso, a pressão transmembra-
na positiva evita que a água ou outro contaminante passe 
do lado do dialisato, para o sangue no dialisador. Apesar 
da pressão da transmembrana ser positiva, o transporte 
de partículas continuam em ambas as direções, por difu-
são, de acordo com suas concentrações.
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(5) Venosa Central  (PVC) - Termos utilizados em Tera-
pia Intensiva – É uma pressão medida  geralmente na veia 
cava (já bem próximo ao coração), através da inserção de 
um cateter de veia central. Ajuda o médico a compreender 
melhor sobre o estado do sistema circulatório do paciente.

Preto
(1) Cores de Segurança – Usado em coletores de esgoto 
ou lixo e em substituição ao branco ou combinado a este, 
quando condições especiais o exigirem.

(2) Cores para Canalização - Canalizações de inflamá-
veis e combustíveis de alta viscosidade (óleo lubrificante, 
óleo combustível, etc.).

(3) Cores para Cilindros de Gases – Oxigênio.

Preventiva - Funções do Hospital - Principalmente nos 
ambulatórios, onde os pacientes retornem apos a alta 
para controle. A prevenção consiste: Vigilância materno- 
infantil; vigilância no crescimento normal da criança e 
adolescente; controle as doença transmissíveis e preven-
ção da invalidez mental e física.

Priming – Hemodiálise – Sistema de Hemodiálise - 
RDC Nº. 154 - Determinação do volume interno das fi-
bras do dialisador.

Príon - Gerenciamento de resíduos hospitalares - Es-
trutura protéica alterada relacionada como agente etio-
lógico das diversas formas de Encefalite Espongiforme.

Procedimento
(1) em Odontologia - Resolução SS-15 - É qualquer ati-
vidade fornecida ao indivíduo ou à grupos de indivíduos, 
diretamente por profissional cirurgião dentista, legal-
mente habilitado, bem como as atividades fornecidas por 
outros profissionais da área de odontologia sob  prescri-
ção, indicação, orientação, coordenação e  supervisão do 
cirurgião dentista.

(2) Médico - Cirúrgicos de curta permanência insti-
tucional: todos os procedimentos médico-cirúrgicos, 
inclui ndo as cirurgias ambulatoriais, com exceção da-
queles que acompanham os partos, que pelo seu porte 
e pela ausên cia ou pequena necessidade de cuidados 
especiais no pós-operatório, prescindem de períodos de 
internação superiores a 60 (sessenta) horas, período este 
limitado a dois pernoites.

(3) Operacional (PO) – Documentos detalhados basea-
dos em processos e procedimentos que refletem a prática 
atual da instituição e visam sua padronização, apresen-
tados, geralmente, em módulos, além de incluírem as 
atividades de “Boas Práticas de Fabricação (BPF)” e as 
especificações necessárias.

(4) Operacional Padrão (POP) - RDC Nº 57 - Ciclo 
produtivo do sangue humano e componentes e pro-
cedimentos transfusionais -  Procedimentos escritos e 
autorizados, introduzidos nas rotinas de trabalho, que 
fornecem instruções detalhadas para a realização de ati-
vidades específicas no serviço.

(5) Radiológico - Proteção Radiológica - Exame de ra-
diodiagnóstico ou utilização intervencionista dos raios-x 
diagnósticos.

Processador de
(1) Filme Radiográfico - Máquina processadora de fil-
mes radiográficos, utilizado na área da radiografia.

(2) de Imagens - Videolaparoscópio - Processa as ima-
gens colhidas pela microcâmera e as envia ao monitor de 
vídeo para serem observadas. Geralmente processa ima-
gens em alta resolução (acima de 400 linhas).

(3) de Imagens de Raios-x - Aparelho processador de 
imagens radiográficas.

Processadora Automática para Filmes de Raios-x - Má-
quina utilizada no processamento automático de filmes 
de Raios-x.

Processamento
(1) de Produto para Saúde - Boas Práticas para o Pro-
cessamento de Produtos para Saúde - Conjunto de 
ações relacionadas à pré-limpeza, recepção, limpeza, 
se  ca gem, avaliação da integridade e da funcionalidade, 
pre   paro, desinfecção ou esterilização, armazenamento e 
dis  tribuição para as unidades consumidoras.

(2) de Roupa - Unidade Funcional destinada a manipular 
peças de tecido utilizadas pelos  funcionários e pacientes 
dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. Unidade 
responsável por coletar, acondicionar, pesar, classificar, 
lavar, centrifugar, secar, passar, separar, preparar, arma-
zenar, distribuir e, quando necessário, costurar e confec-
cionar peças de tecido.

(3) de Roupas de Serviços de Saúde - Unidades de Pro-
cessamento de Roupas de Serviços de Saúde - Compre-
ende um conjunto de etapas que tem como objetivo final 
garantir as condições de higiene e qualidade das roupas 
utilizadas na atenção à saúde. As etapas do processa-
mento de roupas de serviços de saúde compreendem: a 
retirada e o acondicionamento da roupa suja da unida-
de geradora; a coleta e o transporte da roupa suja até a 
unidade de processamento; o recebimento, a pesagem, a 
separação e a classificação da roupa suja; o processo de 
lavagem; a centrifugação, a secagem, a calandragem ou 
a prensagem ou a passadoria a ferro da roupa limpa; a 
dobra, a embalagem e o armazenamento da roupa limpa; 
o transporte e a distribuição da roupa limpa.

(4) em Diálise - RDC N° 11 - Boas Práticas para o fun-
cionamento dos serviços de diálise -  Conjunto de pro-
cedimentos que envolvem desde a retirada do dialisador 
do paciente, incluindo a limpeza, verificação da integri-
dade e medição do volume interno das fibras, esteriliza-
ção, registro,  armazenamento e enxágue imediatamente 
antes da instalação e uso no mesmo paciente.

(5) Radiográfico Automático - Radiografia - É uma se-
quência de eventos requeridos para converter a imagem 
latente em imagem visível e permanente. Eventos estes, 
feitos com químicos em etapas cronometradas. Etapas: 
(a) Revelação, (b) Fixação, (c) Lavagem e (d) Secagem. 
Quando são realizados por máquinas processadoras au-
tomáticas os filmes radiográficos são transportados para 
as soluções reveladoras, fixadora, água e secagem por 
me io de cilindros rolantes.

Processo - Dinâmica Administrativa - É a maneira de 
execução de uma função, exprimindo os atos ou opera-
ções praticadas e os meios mediante os quais a função se 
realiza, ou o objetivo é alcançado.

Produto
(1) Biológico - Produto à base de microrganismos viáveis 
para o tratamento de sistemas sépticos, tubulações sani-
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tárias de águas servidas, e para outros locais, com a fina-
lidade de degradar matéria orgânica e reduzir os odores.

(2) Criogênico – Gases Medicinais - RDC 50/03 - Pro-
duto que tem ponto de ebulição normal abaixo de 123°K 
(-150°C).

(3) para a Saúde - Laboratórios de processamento de 
células progenitoras hematopoéticas provenientes de 
medula óssea e sangue periférico e bancos de sangue 
de cordão umbilical e placentário - Produto que se en-
quadra em pelo menos uma das duas categorias descritas 
a seguir: (a) produto médico-produto para a saúde, tal 
como equipamento, aparelho, material, artigo ou sistema 
de uso ou aplicação médica ou laboratorial, destinado à 
prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e que  
não utiliza meio farmacológico, imunológico ou meta-
bólico para realizar sua principal função em seres huma-
nos, podendo, entretanto, ser auxiliado em suas funções 
por tais meios; (b) produto para diagnóstico de uso in 
vitro - reagentes, padrões, calibradores, controles, ma-
teriais, artigos e instrumentos, junto com as instruções 
para seu uso, que contribuem para realizar uma deter-
minação qualitativa, quantitativa ou semi-quantitativa de 
uma amostra proveniente do corpo humano e que não 
estejam destinados a cumprir alguma função anatômica, 
física ou terapêutica, que  não sejam ingeridos, injetados 
ou inoculados em seres humanos e que são utilizados 
unicamente para prover informação sobre amostras obti-
das do organismo humano.

(4) para Saúde Crítico de Conformação Complexa - 
Boas Práticas para o Processamento de Produtos para 
Saúde - Produtos para saúde que possuam lúmem inferior 
a cinco milímetros ou com fundo cego, espaços internos 
inacessíveis para a fricção direta, reentrâncias ou válvulas.

(5) para Saúde Críticos - Boas práticas para o Proces-
samento de Produtos para Saúde - São produtos para a 
saúde utilizados em procedimentos invasivos com pene-
tração de pele e mucosas adjacentes, tecidos subepteliais, 
e sistema vascular, incluindo também todos os produtos 
para saúde que estejam diretamente conectados com es-
ses sistemas.

(6) para Saúde de Conformação Não Complexa - Boas 
Práticas para o Processamento de Produtos para Saú-
de - Produtos para saúde cujas superfícies internas e ex-
ternas podem ser atingidas por escovação durante o pro-
cesso de limpeza e tenham diâmetros superiores a cinco 
milímetros nas estruturas tubulares.

(7) para Saúde Não-Críticos - Boas Práticas para o 
Processamento de Produtos para Saúde - Produtos que 
entram em contato com pele íntegra ou não entram em 
contato com o paciente.

(8) para Saúde Passíveis de Processamento - Boas Prá-
ticas para o Processamento de Produtos para Saúde - 
Produto para saúde fabricado a partir de matérias primas 
e conformação estrutural, que permitem repetidos pro-
cessos de limpeza, preparo e desinfecção ou esterilização, 
até que percam a sua eficácia e funcionalidade.

(9) para Saúde Semi-Críticos - Boas Práticas para o 
Processamento de Produtos para Saúde - Produtos que 
entram em contato com pele não íntegra ou mucosas ín-
tegras colonizadas.

Profilaxia - Epidemiologia e Imunologia – Conceitos - 
Conjunto de medidas propostas para prevenir ou atenuar 
as doenças bem como suas complicações e consequên-
cias. Aplica-se às doenças transmissíveis e aos agravos à 
saúde, em geral.

Profissional
(1) Legalmente habilitado – Laboratórios de processa-
mento de células progenitoras hematopoéticas prove-
nientes de medula óssea e sangue periférico e bancos 
de sangue de cordão umbilical e placentário - Profis-
sional com formação superior inscrito no respectivo 
Conselho de Classe, com suas competências atribuídas 
por Lei.

(2) Responsável - Profissional com conhecimento, expe-
riência, formação e treinamento específico para a área de 
atuação e que exerce a função de supervisão do trabalho.

Programa
(1) de Necessidades – Estabelecimentos assistenciais 
de saúde - Conjunto de características e condições ne-
cessárias ao desenvolvimento das atividades dos usuá-
rios da edificação que, adequadamente consideradas, 
definem e originam a proposição para o empreendimen-
to a ser realizado. Deve conter a listagem de todos os 
ambientes necessários ao desenvolvimento dessas ativi-
dades.

(2) de Tratamento Dialítico – Hemodiálise – Sistema 
de Hemodiálise - RDC Nº. 154 - Forma de atendimento 
de pacientes renais crônicos que necessitam de diálise de 
modo continuado.

(3) de Tratamento Dialítico - RDC N° 11 - Boas Prá-
ticas para o funcionamento dos serviços de diálise - 
Forma de atendimento de pacientes que necessitam re-
gularmente de terapia de substituição renal por métodos 
dialíticos.

Projeto - Estabelecimentos assistenciais de saúde
(1) Básico - Conjunto de informações técnicas necessá-
rias e suficientes para caracterizar os serviços e obras, ela-
borado com base no Estudo Preliminar, e que apresente 
o detalhamento  necessário para a definição e quantifica-
ção dos materiais, equipamentos e serviços relativos ao 
empreendimento.

(2) Executivo - Conjunto de informações técnicas ne-
cessá rias e suficientes para realização do em preen dimen-
to, contendo de forma clara, precisa e com pleta todas as 
indicações e detalhes construtivos para a perfeita insta-
lação, montagem e execução dos serviços e obras.

Prono-Supinador – Fisioterapia - Dispositivo indicado 
no tratamento de sequelas que comprometem a prono 
supinação (lesões dos nervos mediano e radial), auxi-
liando na recuperação de sequelas que afetam a rotação 
externa do ombro (artrite reumatóide, osteoartrite, artri-
te traumática), interna (ombro congelado idiopático) e 
no comprometimento de bíceps braquial. É indicado em 
sequelas que comprometem a pronosupinação (lesões 
dos nervos mediano e radial), auxiliam nas sequelas que 
afetam a rotação externa do ombro (artrite reumatoide, 
osteoartrite, artrite traumática), interna (ombro conge-
lado idiopático) e no comprometimento de bíceps bra-
quial. É contraindicado em casos de bloqueio articular 
do membro superior que impossibilite a posição adequa-
da do paciente.

P
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Pronto Atendimento
(1) Conjunto de elementos destinados a atender urgên-
cias dentro do horário de serviço do estabelecimento de 
saúde.

(2) Unidade destinada a prestar, dentro do horário de 
funcionamento do estabelecimento de saúde, assistência 
a doentes, com ou sem risco de vida, cujos agravos à saú-
de necessitam atendimento imediato.

Pronto Socorro
(1) Especializado - Unidade destinada à prestação de 
assistência em uma ou mais especialidades, a  pacientes 
com ou sem risco de vida, cujos agravos necessitam de 
atendimento imediato.

(2) Geral - Unidade destinada à prestação de assistência 
a pacientes com ou sem risco de vida, cujos agravos ne-
cessitam de atendimento imediato. Podendo ter ou não 
internação.

Prontuário Médico
(1) Documento constituído de formulários padronizados, 
destinado ao registro da assistência prestada ao cliente.

(2) É o conjunto de documentos padronizados, destina-
dos ao registro da assistência prestada ao paciente desde 
a sua matricula a sua alta.

(3) Terminologia médico-hospitalar - É o conjunto de 
documentos padronizados, destinados ao registro da as-
sistência prestada ao paciente, desde a sua matrícula a 
sua alta.

Pro-Pé ou Sapatilha - Equipamentos de Segurança - 
Biossegurança - Recomendado para a proteção dos cal-
çados/pés, em áreas contaminadas ou para trabalhar em 
áreas estéreis.

Proteção
(1) Plumbifera para Raios-x - Proteção utilizada nas ves-
timentas, equipamentos e localizações na sala de Raios-x.

(2) Radiológica - É o conjunto de medidas que visa pro-
teger o homem e o meio ambiente de possíveis efeitos 
indevidos causados pela radiação ionizante. A Comissão 
Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) tem se 
preocupado há muitos anos com o problema da intera-
ção da radiação ionizante no corpo humano e os danos 
por ela causados. Ela estuda os riscos da radiação, esta-
belecendo valores de doses máximas permissíveis, tanto 
para o trabalhador com radiações ionizantes como para o 
público em geral. Em 1952, a Comissão Internacional de 
Proteção Radiológica (ICRP) definiu os limites para ex-
posição externa. Foram adotados os limites previamente 
estabelecidos pelo Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, 
logo após a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, todo 
uso de radiação ionizante está definido pelas Normas e 
Diretrizes de Radioproteção da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear (CNEN).

Prótese
(1) Qualquer instrumento artificial que se une ao corpo 
como uma ajuda. Como próteses consideram-se as ex-
tremidades artificiais, os aparelhos auditivos, os marca-
-passos implantados e outros muitos substitutos de ór-
gãos ou funções que faltam ou não funcionam.

(2) Dispositivo permanente ou transitório que substitui 
total ou parcialmente um membro, órgão ou tecido.

(3) Dispositivo implantado no corpo para suprir a falta 
de um órgão ausente ou para restaurar uma função com-
prometida.

(4) Auditiva - As próteses auditivas acústicas – que tam-
bém podem ser denominadas de aparelhos de amplifi-
cação sonora individual ou aparelhos auditivos – são 
opções para o tratamento dos diferentes tipos de perda 
auditiva e podem ser usadas em bebês de poucos meses 
de idade até idosos

(5) Biliar – Sua função é ultrapassar uma zona de obstru-
ção ou de estenose e manter um comunicação permeável 
(lumen patente) para a passagem da bile.

(6) Bucomaxilofacial (PBMF) - É a especialidade da 
Odontologia responsável pela reabilitação protética de 
perdas e/ou malformações faciais, intra e extra orais 
ocasionadas por trauma, patologias ou distúrbios de 
desenvolvimento. Produz aparelhos e dispositivos que  
auxiliam no tratamento de pacientes oncológicos, de-
terminadas disfunções de ATM e também desenvolve e 
confecciona protetores usados em esportes, como os bu-
cais e faciais.

(7) de Joelhos - A artroplastia do joelho, ou seja, a substi-
tuição das superfícies articulares por implantes artificiais 
metálicos e em polietileno tem o objetivo de restabele-
cer a forma e o alinhamento da articulação (corrigindo 
deformidades ósseas), com a finalidade de devolver a 
estabilidade e a mobilidade da estrutura e de promover 
o alívio da dor que, dependendo do caso, pode ser inca-
pacitante.

(8) de Pé - Uma prótese de ante pé de silicone substitui a 
parte amputada de um pé. Pode ser usada  quando a arti-
culação do tornozelo estiver totalmente conservada após 
uma amputação. Próteses parciais de pé de silicone pos-
sibilitam que a marcha se torne extremamente natural. 
Os indivíduos afetados podem usar novamente calçados 
padrão, caminhar descalços e controlar a vida diária sem 
excesso de limitações.

(9) Dentária – Ver Dentadura artificial.

(10) Endoesqueletica (a) Essas próteses também são co-
nhecidas como modulares. A conexão entre encaixe e o 
pé é feito por intermédio de tubos e componentes mo-
dulares, o acabamento, final é feito com espuma e meia 
cosmética, conforme a medida do membro contralateral 
a amputação. O  revestimento estético pode ser substi-
tuído por encaixes coloridos que são bastante utilizados 
pelos jovens. Essas próteses podem ser utilizadas para 
todos os níveis de amputação com exceção das amputa-
ções parciais de pé e de tornozelo. Os joelhos modula-
res encontram-se em grande número no mercado, com 
modelos que variam desde os monocêntricos com travas 
até os policêntricos com unidades hidráulicas e pneumá-
ticas. Normalmente eles são fabricados em aço, titânio 
e alumínio. Vantagens: Possibilidade de intercâmbio rá-
pido dos materiais sem provocar perda do alinhamen-
to anterior, melhoria nas funcionalidades e na estética, 
facilidade nos alinhamentos, mais leve. Desvantagem: 
Custo da prótese relativamente superior a exoesquelética, 
maior frequência de manutenção. (b) São denominadas 
próteses exoesqueléticas as que a estrutura exterior (pa-
rede) para além da função estética constitui o suporte das 
forças (sustentação). Na maioria das vezes elas são feitas 
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de madeira e plásticos, as produzidas por componentes 
plásticos são geralmente utilizadas para a confecção de 
próteses de banho e geriátricas. Essas próteses também 
são conhecidas como próteses convencionais. Essas pró-
teses podem ser utilizadas para todos os tipos de amputa-
ções, porém, para alguns níveis é preferível utilizar com-
ponentes modulares, como por exemplo, pacientes com 
desarticulação do joelho e do quadril. As articulações do 
joelho convencionais são muito simples e não permitem 
aos pacientes a realização de atividades mais sofisticadas. 
Vantagens: a resistência, a durabilidade e a pouca manu-
tenção da prótese. Desvantagens: estética menos agra-
dável, menos opções de componentes, dificuldades para 
realinhamento e impossibilidade de intercâmbio rápido 
de componentes.

(11) Facial - É realizada em pacientes que sofreram al-
gum trauma ou têm uma deformidade congênita, por-
que melhora a estrutura física de partes do rosto como o 
queixo, bochecha e  mandíbula. Para determinar a pró-
tese mais adequada a ser implementada, o paciente deve 
consultar seu médico e lhe informar as partes que deseja 
tratar. Mas somente após exames de saúde e análises do 
rosto é que o cirurgião poderá julgar qual a prótese ideal.

(12) Malar - A inclusão de prótese na região malar é um 
método efetivo para melhorar o formato, contorno e ba-
lanceamento do rosto de uma pessoa, provendo um novo 
senso de simetria.

(13) Mamária - A mamoplastia de aumento, conhecida 
também como cirurgia da prótese de mama, é indicada 
para os pacientes com mamas pequenas ou que após ama-
mentação tiveram grande redução do volume mamário, 
sem que houvesse ptose da mama (queda da mama).

(14) Ocular - Têm duas funções principais: recompor a es-
tética do olho humano e conservar em perfeitas condições 
a cavidade orbitária, as pálpebras e o sistema lagrimal. 

(15) Pancreática - A colocação de próteses por via en-
doscópica está indicada quando existe uma Estenose que 
impede a normal passagem de alimentos (estenoses no 
Esófago, antro gástrico ou duodeno), fezes (estenoses do 
cólon) ou Bílis (estenoses das vias biliares).

(16) Peniana - O implante peniano, também chamado de 
prótese peniana, é um dispositivo introduzido dentro dos 
corpos cavernosos (canais da ereção peniana) através de 
uma cirurgia em todos os casos de disfunção da ereção 
grave. Essa opção é indicada quando o paciente sofre de 
disfunção erétil e não conseguiu bons resultados ou não 
pôde usar medicamentos orais ou injeções penianas. A 
prótese tem a vantagem de ser um tratamento definitivo 
para o problema de ereção. Hoje em dia, é uma opção 
muito utilizada por homens que sofrem de disfunção erétil 
após a remoção cirúrgica da próstata para cura do câncer.

(17) Testicular - É um implante feito de um material ar-
tificial, instalada após a remoção de um ou dois testícu-
los. Essas próteses possuem a mesma aparência de um 
testículo normal. As indicações para uma prótese testicu-
lar incluem o não posicionamento  correto de um testícu-
lo durante o desenvolvimento, a necrose de um testículo 
através de  uma torção  testicular ou a remoção através de 
um tumor de testículo.

(18) Total de Joelho – É a substituição total do joelho 
é um procedimento cirúrgico em que a articulação do 

joelho doente é substituída com um material artificial. O 
joelho é uma articulação dobradiça que proporciona mo-
vimento no ponto onde a coxa se encontra com a parte 
inferior da perna.

(19) Total do quadril - É o nome dado ao procedimen-
to para substituição do quadril natural por outro quadril 
protético. Constitui-se de um componente femoral, um 
componente acetabular (na bacia) e uma cabeça esférica. 
Existem vários tipos diferentes de próteses em relação a 
tamanho, modelo, conceito, meio de fixação ao osso, su-
perfícies de contato, etc.

(20) Uretral - Método de tratamento da incontinência 
urinária que consiste na deposição ou injeção, utilizando 
um dispositivo apropriado, de um material macio (sili-
cone) na parede da uretra. Aplicável na incontinência 
urinária feminina de esforço (stress), na incontinência 
masculina após a  cirurgia da próstata e no refluxo vési-
co- ureteral.

(21) Valvular Cardíaca Biológica - Tecido biológico 
implantável destinado a reparar ou substituir a válvula 
cardíaca natural, ou previamente implantada, geralmente 
para tratar doenças valvulares adquiridas ou congênitas.

(22) Valvular Cardíaca Mecânica - Dispositivos mecâ-
nicos implantáveis destinados a reparar ou substituir a 
válvula cardíaca natural, geralmente para tratar doenças 
valvulares adquiridas ou congênitas.

(23) Vascular (a) Dispositivo feito de material sintéti-
co ou biológico usado para reparo de vasos  sanguineos 
danificados ou defeituosos. (b) É uma endoprótese que 
oferece uma solução simplificada para o acesso artério 
venoso, para by-pass aórtico e procedimentos de revas-
cularização arterial. Ela é utilizada para a substituição ou 
desvio de vasos doentes em pacientes que sofrem de do-
enças oclusivas ou aneurismais, em pacientes com trau-
ma que necessitem de substituição vascular, para acesso 
de diálise ou outros procedimentos vasculares.

(24) Vocal - É um dispositivo de baixa resistência usado 
na reabilitação vocal após a laringectomia  total. O dis-
positivo é inserido numa fístula traqueoesofágica (TE). A 
introdução da prótese após a cirurgia é o método de elei-
ção, mas pode ser implantada numa segunda fase mais 
tardia. A prótese também pode ser implantada em pa-
cientes laringectomizados com fístula traqueoesofágica 
criada para outros tipos de próteses vocais. A implanta-
ção primária da prótese é feita pelo cirurgião, podendo a 
sua substituição ser feita pelo cirurgião ou outro médico 
treinado para tanto. A fala é obtida através do encerra-
mento do traqueostoma com um dedo e expirando em 
seguida. A válvula abre sob esta pressão positiva, levando 
ar para o esôfago, onde o som  é produzido para a fala. A 
válvula de uma só via protege a traqueia durante a inges-
tão de alimentos.

(25) Total do quadril - Na artroplastia total de quadril 
(também chamada de prótese total do quadril), o osso e 
a cartilagem lesionados são retirados e substituídos por 
componentes protéticos. A cabeça do fêmur lesionada é 
retirada e substituída por uma haste metálica, que é co-
locada no centro oco do fêmur. A haste femoral pode ser 
fixada no osso por cimentação ou pressão. Uma esfera de 
cerâmica ou de metálica é colocada na parte superior da 
haste. Ela substitui a cabeça do fêmur lesionada que foi 
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retirada. A superfície cartilaginosa lesionada da cavida-
de (acetábulo) é retirada e substituída por uma cavidade 
metálica. A cavidade por ser fixada no local correto usan-
do parafusos ou cimento. Um espaçador plástico, cerâ-
mico ou metálico é inserido entre a esfera e a cavidade 
nova para proporcionar uma superfície de contato com o 
menor atrito possível.

Protetor
(1) de Agulhas - Acessórias  projetadas para garantir a 
pro  teção da agulha contra acidentes ocupacionais após o 
uso e durante o descarte de perfuro cortante, conforme 
determinações da Norma Regulamentadora - NR32. Ga-
rantem segurança ao profissional da saúde em seus pro-
cedimentos.

(2) de Luz -Odontologia – Elemento utilizado para pro-
teção contra danos visuais em tratamentos dentários que 
utilizem aparelhos fotopolimerilizador.

(3) de Luz Raquete - Odontologia - Elemento utilizado 
para proteção contra danos visuais em tratamentos den-
tários que utilizem aparelhos fotopolimerilizador e apa-
relhos a lazer.

(4) de Tireoide - Equipamento de proteção contra ra-
diação - Dispositivo de proteção de radiação especifica-
mente projetado para proteger a tiroide de um paciente, 
do profissional de saúde, ou outros de exposição desne-
cessária a radiação proveniente de procedimentos diag-
nósticos médicos e odontológicos. A barreira de prote-
ção da tiroide promove uma atenuação entre a tiroide do 
indivíduo e a fonte de radiação primária ou difusa. Estes 
dispositivos de proteção da tiroide podem ser fixadas na 
parede, teto ou no equipamento de radiação, através de 
um braço articulado que pode ser ajustado para proteger 
a área da tiroide na garganta. Outros podem ser mais fle-
xíveis ajustando-se à  tiroide do paciente. Consiste tipica-
mente de uma cobertura flexível e resistente que envolve 
uma lâmina fina de material plumbífero.

(5) Descartável de Traqueostoma - É indicado para in-
divíduos laringectomizados. Anteriormente à cirurgia, 
o ar ao passar pelas narinas era filtrado, umidecido e 
aquecido. Como nestes indivíduos o ar entra direto pelo 
estoma na traqueia, pois as vias respiratórias foram in-
terrompidas, torna-se necessário o uso deste Protetor. 
Este substitui parcialmente as funções das vias aéreas su-
periores, agindo como um filtro que impedirá a entrada 
de pó e partículas diretamente nos pulmões e aquecerá e 
umidificará parcialmente o ar através dos contínuos mo-
vimentos respiratórios. Nele também ficará depositado o 
muco das tosses.

(6) Facial de acrílico – Equipamento de Proteção Indi-
vidual – Proteção da face. Deve ser de material acrílico 
que não interfira com a acuidade visual do profissional 
e permita uma perfeita adaptação à face. Deve oferecer 
proteção lateral. Indicado durante a limpeza mecânica de 
instrumentais (Central de Esterilização, Expurgos), área 
de necrópsia e laboratórios.

(7) Ocular – Tratamento de Radioterapia – Naqueles 
casos onde lesões perioculares têm indicação de radio-
terapia, a preservação da visão é um aspecto importante 
na qualidade do tratamento. Esses acessórios são lentes 
de chumbo revestidas de cerâmica, que são posicionadas 
sobre a córnea do paciente para proteção do cristalino e 

diminuição dos riscos de catarata. O prosionamento das 
lentes pode ser feito pelo técnico, que necessita instilar 
algumas gotas de anestésico no olho antes do procedi-
mento.

(8) para Cone Luer - Dispositivo rígido para oclusão de 
conexões Luer Fêmea.

(9) Testiculares - Tratamento de Radioterapia – A ra-
diação é conhecida por seu efeito de esterilização repro-
dutiva e em muitos casos a irradiação de áreas próximas 
aos testículos aumenta os riscos desse efeito colateral. 
Naqueles casos em que a irradiação dos testículos não é 
indicada e que a proteção dos mesmos não implique em 
comprometimento da técnica proposta de tratamento de 
estruturas adjacentes, pode-se lançar mão deste acessó-
rio. Os protetores testiculares são um invólucro de chum-
bo que envolve e protegem essa estrutura anatômica.

Protocolo - RDC Nº 57 - Ciclo produtivo do sangue 
humano e componentes e procedimentos transfusio-
nais - Conjunto de regras escritas definidas para a reali-
zação de determinado procedimento.

Psicanálise - Escola de psicologia e método de tratamen-
to das perturbações mentais baseada nos ensinamentos 
de Sigmund Freud. A psicanálise utiliza a técnica da livre 
associação durante uma intensa psicoterapia, a fim de 
tormar conscientes os temores e os complexos reprimi-
dos com a finalidade de dos enfrentar. Dá grande impor-
tância à interação dinâmica das forças do inconsciente e 
atribui papel de grande relevo ao desenvolvimento sexual 
infantil no desenvolvimento da personalidade.

Psicanalista - Terapeuta que se dedica à prática da psi-
canálise.

Psicologia - Ciência que se ocupa do comportamento do 
homem e dos animais. As diversas escolas de psicologia 
têm utilizado diferentes métodos e teorias. A psicologia 
experimental utiliza experiências de laboratório para 
estudar diversos processos como a motivação e a apren-
dizagem. A etologia investiga o comportamento animal 
mediante a observação do seu ambiente natural. A  psi-
cologia introspetiva utiliza um método que consiste em 
treinar os indivíduos para que descrevam os seus pró-
prios estados mentais.

Psicólogo
(1) Indivíduo que se ocupa do estudo científico da mente. 
Pode trabalhar na universidade, na indústria, em colé-
gios e em hospitais. O psicólogo clínico foi treinado nos 
aspetos da valorização e tratamento de doentes inválidos. 
Costuma trabalhar num hospital, frequentemente como 
membro de uma equipa multidisciplinar. O psicólogo 
edu cativo foi treinado nos aspetos cognitivos e emocio-
nais do desenvolvimento.

(2)Termos utilizados em Terapia Intensiva - Profissio-
nal responsável pelo acompanhamento dos pacientes 
conscientes, oferecendo apoio psicológico aos mesmos e 
familiares. Constitui intercâmbio entre a família e a equi-
pe da UTI.

PTV – Medicina Nuclear - Sigla de Planning Target 
Volume ou Volume Alvo Planejado para Tratamento. 
Também definido como Volume Alvo de Planejamento. 
Engloba o GTV e o CTV. Inclui ainda as incertezas asso-
ciadas ao tratamento e posicionamento do paciente.
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Publicidade enganosa - Resolução SS-15 - É qualquer 
modalidade de informação ou comunicação de caráter 
publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qual-
quer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir 
em erro o indivíduo ou a coletividade de pessoas a  res-
peito da natureza, finalidade, característica, qualidade, 
quantidade, propriedades, origem, preço e  quaisquer 
outros dados sobre serviços ou produtos, bem como 
deixar de informar sobre dado essencial dos serviços ou 
produtos.

Pulseira de Identificação - Em hospitais é utilizada para 
identificar alertas de um paciente. Ou seja, dados como 
alergias, medicação específica, sintomas, doenças, risco 
de fuga e outros, podem ser escritos na pulseira hospi-
talar que o paciente usar. Assim, quando um enfermeiro 
ou um médico for analisá-lo, já estará ciente do caso. Pul-
seiras de identificação servem também para identificar 
cadáveres, visitantes e funcionários.

Punção de Centro - Conjunto de ferramentas para a 
maleta de mecânica – Ferramenta usada para perfurar 
ou fazer uma impressão com um ponto em uma peça em 
que se deseja perfurá-la ou demarcá-la para se poder dar 
continuidade ao trabalho.

Pupilometro - Oftalmologia
(1) Instrumento com que se avaliam as dimensões do 
orifício pupilar.

(2) Serve para medir as distâncias pupilares e naso-pu-
pilares com melhor precisão. Com o advendo das lentes 
progressivas, cujo estreito corredor de mudança da vi-
são, através do campo de longe para  perto,  tornou-se 
necessá ria a medida da DNP com maior precisão.

Púrpura - Cores de Segurança - Para indicar os perigos 
provenientes das radiações eletromagnéticas penetrantes 
de partículas nucleares tais como: portas e aberturas que 
dão acesso a locais onde se manipulam ou armazenam 
materiais radioativos ou materiais contaminados pela ra-
dioatividade, recipientes de materiais radioativos ou de 
refugos de materiais e equipamentos contaminados, etc.

PVC - Pressão Venosa Central - Termos utilizados em 
Terapia Intensiva - É uma pressão medida geralmente 
na veia cava (já bem próximo ao coração), através da in-
serção de um cateter de veia central (ver intra-cath). Aju-
da o médico a compreender melhor sobre o estado do 
sistema circulatório do paciente.
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quadro
(1) de quadríceps – Fisioterapia – Usado para pro-
porcionar apoio adequado do membro inferior durante 
exercícios do joelho em decúbito dorsal. Muito utiliza-
do em pacientes hospitalizados. Indicações: debilidades 
dos extensores do joelho.

(2) Interativo - É um dispositivo que pode reconhecer a 
escrita eletronicamente e que necessita de um computa-
dor para funcionar. Alguns quadros interativos permi-
tem também a interação com uma imagem de compu-
tador projetada. São geralmente utilizados no escritório 
e na sala de aula.

qualificação
(1) Etapa do processo de validação que corresponde à ação 
de verificação que uma pessoa, equipamento ou material 
trabalha corretamente e produz os resultados esperados.

(2) RDC Nº 57 - Ciclo produtivo do sangue humano e 
componentes e procedimentos transfusionais - Ope-
rações documentadas de acordo com um plano de tes-
tes predeterminados e critérios de aceitação definidos, 
garantindo que fornecedores, insumos, equipamentos e 
instrumentos atendam a requisitos especificados.

(3) da Instalação - Boas Práticas para o Processamen-
to de Produtos para Saúde - Evidência documentada, 
fornecida pelo fabricante ou distribuidor, de que o equi-
pamento foi entregue e instalado de acordo com as suas 
especificações.

(4) de Desempenho - Boas Práticas para o Processa-
mento de Produtos para Saúde - Evidência documenta-
da de que o equipamento, após as qualificações de insta-
lação e operação, apresenta desempenho consistente por 
no mínimo 03 ciclos sucessivos do processo, com parâ-
metros idênticos, utilizando-se pelo menos a carga de 
maior desafio, determinada pelo serviço de saúde.

(5) de Fornecedores - Método de avaliação utilizado 
para assegurar que os materiais, equipamentos, insu-
mos ou serviços obtidos de determinado fornecedor 
atendem a requisitos especificados pela instituição.

(6) de Operação - Boas Práticas para o Processamen-
to de Produtos para Saúde - Evidência documentada, 
fornecida pelo fabricante ou distribuidor, de que o equi-
pamento, após a qualificação da instalação, opera den-
tro dos parâmetros originais de fabricação.

(7) de Pessoas - Aspectos da educação, treinamento e 
experiência de um indivíduo, necessários para preen-
cher com sucesso os requisitos de determinada função.

quarentena - Epidemiologia e Imunologia – Conceitos
(1) Situação ou estado de restrição de liberdade de mo-
vimento e atitudes de pessoas, ou animais domésticos, 
que tenham sido expostos a contato com doença trans-
missível, por prazo determinado por autoridade com-
petente, com o fito de evitar e/ou restringir o contágio a 
outrem. Pode ser completa ou modificada.

(2) Completa - É o cerceamento da liberdade de mo-
vimento de pessoas ou animais domésticos sãos, que 
se tenham expostos ao contágio de uma doença trans-
missível, por prazo que não deve ultrapassar o período 
máximo de incubação habitual da doença, de maneira 
a evitar seu contato com indivíduos que não se expuse-
ram a tal contágio.

(3) Modificada - É a restrição seletiva e parcial da liber-
dade de movimento de pessoas ou animais domésticos, 
geralmente na base de diferenças conhecidas ou presu-
midas, de suscetibilidade, instituída também quando há 
perigo de transmissão da doença. Pode ser aplicada para 
enfrentar situações especiais. Como por exemplo, cite-se 
o afastamento de crianças da escola ou a isenção, para 
pessoas imunes, das restrições que se impõem a indiví-
duos suscetíveis, tais como proibir os contatos de mani-
pular alimentos e confinar militares nos seus acampa-
mentos ou quartéis.

quarto
(1) Ambiente com banheiro anexo destinado à interna-
ção de pacientes, com capacidade para um ou dois leitos.

(2) Unidade destinada à internação de clientes, com ca-
pacidade de um a dois leitos.

(3) de Isolamento - Ambiente provido de barreira física 
destinado a internar pacientes diagnosticados ou sus-
peitos de serem portadores de doenças transmissíveis e 
a proteger pacientes imunodeprimidos. Esse ambiente 
deve ser provido de banheiro e antecâmara.

quaternário de amônia - Princípios ativos usados 
como desinfetantes hospitalar - Geralmente são uti-
lizados em associação com outros desinfetantes. Têm 
como vantagem a baixa toxicidade. Quando utilizados 
isoladamente não tem ação mico bactericida. Os com-
postos de quaternário de amônia são usados para de-
sinfecção de baixo nível por um período de 30 minutos, 
em superfícies, equipamentos e áreas onde se manipule 
alimentos.

queixa técnica - Laboratórios de processamento de 
células progenitorashematopoéticas provenientes de 
medula óssea e sangue periférico e bancos de sangue 
de cordão umbilical e placentário - Qualquer alteração 
ou irregularidade de um produto para a saúde relacio-
nada a aspectos técnicos ou legais, que poderá ou não 
causar dano à saúde individual ou coletiva.

queroscópio - Oftalmologia
(1) Aparelho por meio do qual se apresenta ao olho bom, 
por intermédio de um espelho, uma imagem que deverá 
ser sobre desenhada, sob condução do olho amblíope. (2) 
Instrumento idealizado por Plácido da Costa para estu-
dar o astigmatismo da superfície anterior da córnea.

quimioprofilaxia
(1) Emprego de uma substância química para prevenir 
uma doença ou infecção, ou ainda sua evolução.

(2) Epidemiologia e Imunologia – Conceitos - É a ad-
ministração de uma substância química, inclusive antibi-
ótico para prevenir uma infecção ou sua evolução para a 
forma ativa e manifesta da doença.

quimioterapia
(1) Emprego de substância química para curar uma doen-
ça clinicamente manifestada ou limitar sua evolução.

(2) Prevenção ou tratamento de uma doença com o uso 
de substâncias químicas. Este termo restringe-se às vezes 
ao tratamento das doenças infecciosas com antibióticos 
ou outras drogas, ou ao controle de um cancro com anti 
metabolitos e drogas semelhantes.
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(3) Epidemiologia e Imunologia – Conceitos - É o em-
prego de substância química para curar uma doença in-
fecciosa clinicamente manifesta, ou limitar sua evolução.

quimioterápicos antineoplásicos - Gerenciamento 
de resíduos hospitalares  – Substâncias químicas que 
atuam em nível celular com potencial de produzirem 
genotoxicidade, citotoxicidade e teratogenicidade.
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Radiação
(1) Qualquer forma de energia que se origine em uma 
fonte, propagando-se por meio de um material ou do 
vácuo.

(2) Método físico de Esterilização - A radiação é uma al-
ternativa na esterilização de artigos termos sensíveis, por 
atuar em baixas temperaturas. É um método disponível 
em escala industrial devido aos elevados custos de implan-
tação e controle. Além do uso na esterilização de seringas, 
agulhas hipodérmicas, luvas, fios cirúrgicos e outros arti-
gos médico hospitalares, é empregada também em deter-
minados tipos de alimentos visando aumentar a vida de 
prateleira dos mesmos e no tratamento de resíduos. É uti-
lizada também pela indústria farmacêutica na esterilização 
de medicamentos. A radiação é a emissão e propagação 
de energia através de um meio material, sob a forma de 
ondas eletromagnéticas, sonoras ou por partículas.

(3) de Fuga (a) Proteção Radiológica - Radiação que 
consegue atravessar o cabeçote e/ou sistema de colima-
ção, não pertencente ao feixe primário. Também cha-
mada radiação de vazamento. (b) Tipos de Radiação X 
- Equipamento de Raios-x -A radiação que atravessa o 
revestimento de chumbo utilizado na cúpula de raios-x 
para barrar os fótons emitidos em direções diferentes da 
direção da janela radiotransparente é denominada radia-
ção de fuga.

(4) Espalhada – Tipos de Radiação x - Equipamento 
de Raios-x - A radiação espalhada é a radiação ionizante 
emitida pela interação da radiação primária com o pa-
ciente, sendo a interação  acompanhada de uma dimi-
nuição da energia de radiação e/ou de uma mudança de 
direção da radiação.

(5) Extrafocal – Tipos de Radiação x - Equipamento de 
Raios-x - Na interação com o ponto focal  real no anodo, 
alguns elétrons podem se espalha ao se chocarem e ser 
novamente acelerados em direção anodo, porém acabam 
atingindo outras regiões que não pertencem a esta área. 
A radiação emitida por outras área que não seja o ponto 
focal real é denominada radiação extrafocal.

(6) Focal – Tipos de Radiação x - Equipamento de 
Raios-x - No tubo de raios-x, os elétrons são acelerados 
em direção ao anodo tendo sua trajetória orientada pela 
estrutura de focalização. A região de interação destes elé-
trons no alvo é chamada ponto focal real e a radiação emi-
tida desta área é chamada radiação focal.

(7) Ionizante (a) Medicina Nuclear - Qualquer partícula 
ou radiação eletromagnética que, ao interagir com a ma-
téria, ioniza direta ou indiretamente seus átomos ou mo-
léculas. (b) Proteção  Radiológica - Para fins de proteção 
radiológica, qualquer partícula ou radiação eletromagné-
tica que, ao interagir com a matéria biológica, ioniza seus 
átomos ou moléculas.

(8) Parasita – Tipos de Radiação x - Equipamento de 
Raios-x - Radiação parasita é a radiação residual do feixe 
de raios-x utilizado mais qualquer radiação ionizante que 
não seja originada do feixe de raios-x em uso, e sim de 
uma fonte de radiação externa qualquer.

(9) Primária – Tipos de Radiação x - Equipamento de 
Raios-x - A radiação primária é definida pelos fótons de 
raios-x emitidos do anodo que atravessam a janela radio-
transparente do tubo e se direcionam para o paciente.

(10) Residual – Tipos de Radiação x - Equipamento de 
Raios-x - Parte da radiação que chega ao paciente con-
segue atravessá-lo e chegar ao receptor de imagem para 
a formação da imagem. Porém, outra parte do feixe de 
radiação persiste, após ter atravessado o plano de área re-
ceptora de imagem e qualquer dispositivo colocado após 
este. Esta radiação é chamada radiação residual.

(11) Secundária (a) Equipamento de Raios-x - É toda 
a radiação que não é proveniente do feixe principal, re-
sultante da interação do feixe principal com a matéria 
(paciente, mesa, chassis, grade, cabeçote, etc.). (b) Tipos 
de Radiação x - Equipamento de Raios-x - A radiação 
primária atinge o paciente e ao interagir com ele pode 
emitir radiação ionizante originada desta interação, e 
esta radiação é chamada radiação secundária.

Radiocirugia
(1) É um tratamento usado em lesões intracranianas 
como tumores malignos e benignos, distúrbios funcio-
nais e malformações arteriovenosas, é liberado uma alta 
taxa de dose de radiação em uma única sessão. O pro-
cedimento é feito através do cobalto-60, e dos grandes 
aceleradores de partícula, cíclotrons (prótons), os mais 
usados são os aceleradores lineares.

(2) Tipo de teleterapia com irradiação utilizando feixes 
colimados convergindo para uma determinada área, sen-
do que quando o tratamento é fracionado, denomina-se 
radioterapia estereotáxica.

(3) Esterotáxica - É uma forma de Radioterapia que uti-
liza um sistema de coordenadas espaciais para localizar 
as lesões, permitindo alcançá-las sem a necessidade de 
abrir o crânio literalmente. Resultado do trabalho con-
junto de neurocirurgiões, radiologistas, radioterapeutas 
e físicos médicos.

Radiodensidade - Estado do que é radiopaco.

Radiodiagnóstico - Proteção Radiológica - Prática com 
utilização de raios-x diagnósticos.

Radiofármaco - É uma substância que, por sua for-
ma  farmacêutica, quantidade e qualidade de radiação, 
pode ser utilizada no diagnóstico e tratamento de seres 
vivos, qualquer que seja a via de administração utiliza-
da. De forma mais simples, podemos dizer que radio-
fármacos são moléculas ligadas a elementos radioativos 
(radioisó topos ou radionuclídeos), constituindo dessa 
forma fármacos radioativos que são utilizados em uma 
especialidade médica denominada Medicina Nuclear. Os 
radiofármacos são utilizados em quantidades traços (tra-
çadores radioativos) com a finalidade de diagnosticar pa-
tologias e disfunções do organismo. Em menor extensão, 
são aplicados na terapia de doenças, particularmente no 
tratamento de tumores radiosensíveis.

Radiografia
(1) Técnica de examinar o corpo humano com a projeção 
de raios-x através do mesmo, afim de produzir imagens 
em chapas fotográficas ou em ecrãs fluorescentes. A ra-
diografia é utilizada no diagnóstico de diversas doenças, 
como as fraturas ósseas, as úlceras gástricas, os cálculos 
na bexiga ou nos rins quando a inspeção externa é insu-
ficiente para chegar a um diagnóstico. Também é muito 
empregada em odontologia para detectar cáries dentá-
rias, a doença periodôntica, periapical, a presença e po-
sição de dentes em erupção e doenças das mandíbulas.

R
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(2) Interproximais - Odontologia - São geralmente soli-
citadas para o estudo de cáries entre os dentes. São reali-
zadas para dentes pré-molares e molares. O exame com-
pleto é composto por quatro radiografias do taman ho das 
periapicais ou apenas duas radiografias, quando utiliza-
dos RI mais alongados, especiais para esta técnica.

(3) Intervencionista – Procedimentos diagnósticos e te-
rapêuticos que são invasivos ou cirúrgicos, e requerem 
um radiologista especialmente treinado. Em geral, são 
mais invasivos do que uma imagem diagnóstica, mas 
menos invasivos do que a maioria das cirurgias. Envol-
vem cauterização, fluoroscopia ou tomografia computa-
dorizada.

(4) Oclusal - Odontologia - Tem como finalidade a lo-
calização de dentes supranumerários e inclusos, avalia-
ção de lesões na maxila ou mandíbula, utilização para 
cálculos de implante, entre outros. Pode ser tomada de 
forma total ou parcial, na segunda só expondo a região 
de interesse.

(5) Panorâmica (a) processo radiográfico que evidencia, 
de forma plana, estruturas curvas ou elipsoides e extensas 
(arcada dentária, por exemplo). (b) Odontologia - É rea-
lizada em um equipamento chamado ortopantomógrafo e 
é um dos exames mais realizados em radiologia odontoló-
gica. Ela oferece uma visão geral de todos os dentes e das 
regiões anatômicas de maxilas, mandíbula e ATMs.

Radioimunoensaios - São testes diagnósticos in vitro que 
utilizam isótopos radioativos. Porém, eles não entram na 
definição de radiofármacos. Radioimunoensaios podem 
ser usados para determinar substâncias biológicas, como 
sangue. Exemplos típicos são kits para medir os hormô-
nios tireoideanos ou sexuais.

Radiologia
(1) Ramo da Medicina que envolve o uso das radiações, 
incluindo os raios-x e as substâncias radioativas para o 
diagnóstico e tratamento da doença.

(2) Unidade onde se concentram equipamentos que rea-
lizam atividades concernentes ao uso de raios-x para fins 
de diagnóstico.

Radiologia e Diagnostico por Imagem – Técnicas como 
de ultra-sonografia e a tomografia computadorizada.

Radiologia Intervencionista – Subespecialidade da ra-
diologia que combina radiografia de sistemas de órgãos, 
técnicas de cateterização e imagens transversais.

Radiômetro
(1) Oftalmologia – Aparelho com que se medem as 
quantidades dos raios luminosos.

(2) para Fototerapia – Equipamento destinado a medi-
ção da radiação emitida por equipamentos de fototerapia 
neonatal.

Radiopaco
(1) Que não permite a passagem de radiações ionizante, 
que não é atravessado pelos raios-x.

(2) Qualquer objeto (corpo) que seja mais visível em uma 
radiografia (imagem branca).

Radioscópio - Oftalmologia – Aparelho em que são me-
didos os raios de curvatura das lentes de contato, com 
precisão de centésimos de milímetro.

Radioterapeuta – Medicina Nuclear - Médico com o 
título de especialista em radioterapia registrado no Con-
selho Federal de Medicina.

Radioterapia
(1) É uma modalidade eficaz de tratamento do câncer 
que utiliza como meio físico a radiação ionizante. O 
princípio de sua utilização é baseado no fato de que a 
maior reprodução das células tumorais, em relação ás cé-
lulas normais dos tecidos, frequentemente as torna mais 
sensíveis á radiação. A radioterapia está perfeitamente 
integrada ás diversas estratégias terapêuticas atualmente 
utilizadas. Cerca de 70% dos pacientes de câncer atendi-
dos para tratamento são encaminhados para radioterapia 
como parte do seu processo terapêutico.

(2) A radioterapia se baseia no empego de radiações io-
nizantes para tratamento, utilizando diversos tipos de 
radiações e diferentes energias que podem atingir o local 
dos tumores ou áreas do corpo onde se alojam enfermi-
dades, com a finalidade de destruir células. A radiotera-
pia pode ser usada para destruição ou reduzir o tama-
nho de tumores, alívio ou diminuição da dor oncológica, 
estancar ou evitar hemorragias, além de tratar algumas 
lesões benignas. Seu efeito ocorre apenas na área onde 
incide o feixe de radiação. O médico radioterapeuta de-
limita cuidadosamente a área que deverá ser tratada, cli-
nicamente ou, preferencialmente, com auxilio de exames 
de imagem, e a ela dirige o feixe de irradiação.

(3) Tratamento de uma doença com radiações penetran-
tes como nos raios-x, os raios beta ou os raios gama. O 
feixe da radiação pode ser dirigido à parte do doente de 
uma certa distância ou mediante material radioativo em 
forma de agulhas, arames ou pequenas esferas implanta-
dos no corpo. Muitas formas de cancro podem ser des-
truídas com irradiações. A única complicação é o risco 
de lesionar os tecidos normais.

(4) com Modulação da Intensidade do Feixe - É um 
refinamento da técnica de Radioterapia Tridimensional 
Conformada. Uma vez definidos o tumor e os órgãos 
normais na tomografia de planejamento, e escolhida a 
melhor combinação de campos de irradiação, o físico 
médico informa ao programa de computador qual a dose 
mínima e máxima que devem ser aplicadas aos volumes 
de doença micro e macroscópica, bem como qual a dose 
de tolerância dos tecidos sadios.

(5) Conformacional - Medicina Nuclear - É o tratamen-
to realizado com uso de múltiplos feixes de irradiação, 
utilizando-se acelerador linear, sistema de planejamen-
to computadorizado e recursos de imagem (tomografia 
computadorizada e/ou ressonância magnética) no intuito 
de dar forma aos campos de irradiação (conformacionar 
somente o volume a ser tratado), permitindo menor dose 
às estruturas vizinhas e possibilidade de ministrarem-se 
doses superiores às habituais ou menor ou nenhuma in-
cidência de complicações (menor morbidade).

(6) Conformada ou Tridimensional - Radioterapia 
Conformada é utilizada de rotina na maioria dos serviços 
e casos submetidos à Radioterapia hoje em dia no Brasil. 
Esta é uma técnica mais moderna do que a Radioterapia 
Convencional, pois  permite melhor precisão na delimi-
tação das áreas a serem tratadas e das áreas sadias. A Ra-
dioterapia Conformada possibilita ainda a avaliação da 
dose exata que é recebida em cada órgão. 
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(7) Externa - Medicina Nuclear - Na radioterapia ex-
terna o feixe de irradiação é originário de uma máquina 
que está posicionada a certa distância do  paciente.  Este 
geralmente é colocado sobre uma mesa apropriada do 
aparelho. Nesse tipo de radioterapia são utilizados Acele-
radores Lineares ou Unidades de Cobalto 60.

(8) Guiada por Imagem - Envolve Radioterapia Confor-
macional guiada por ultrassom ou radiografias ou mesmo 
tomografia feitas na sala de tratamento logo antes do tra-
tamento ser efetuado diariamente. Radio-Oncologistas 
podem usar Radiação guiada por imagem, ou IGRT, para 
melhorar a irradiação de alguns tumores. É um método 
moderno, de alta complexidade para planejamento e exe-
cução, apresenta vantagens em relação aos tratamentos 
conformacionais na maioria dos casos. Entretanto ainda 
é muito pouco acessível aos pacientes. É um procedimen-
to de difícil execução e de muito alto custo.

(9) Convencional 2D - É a técnica de radioterapia externa 
que usa apenas as estruturas anatômicas como parâmetro 
para elaboração dos campos e da área a ser tratada. Geral-
mente o planejamento é feito no próprio Acelerador Line-
ar e o médico confere a área a ser tratada ou pelo volume 
tumoral visível/palpável clinicamente ou pelas estruturas 
ósseas visíveis na radiografia que é feita no Acelerador Li-
near, havendo uma delimitação da área de tratamento com 
auxilio de uma radiografia. Como não existe a visão tridi-
mensional das estruturas que devem ser tratadas, esta for-
ma de Radioterapia não permite que se façam doses muito 
elevadas e também não permite a redução das margens 
de tratamento, o que traz como consequência o aumento 
de efeitos colaterais. É uma forma arcaica de tratamento, 
porém ainda muito usada em tratamentos paliativos. 

(10) Intraoperatória – O cirurgião e o radioterapeuta 
delimitam a área na qual se encontra o leito tumoral, é 
então posicionado um cone metálico que irá direcionar a 
radiação somente para as áreas afetadas e onde pequenos 
fragmentos do tumor podem estar contidos, afastando os 
tecidos normais da região irradiada, que movidos para 
fora do campo de radiação. É aplicada apenas uma fra-
ção, de dose alta, com feixe de elétrons, no leito tumoral 
após a retirada por cirurgia total ou parcial do tumor e 
pode ser complementado com a adição de Radioterapia 
Externa alguns dias após a cirurgia.

Radiotransparente – Radiologia - Qualquer objeto 
(corpo) que não seja visível em uma radiografia (imagem 
preta).

Raios Gama - Radiação eletromagnética de onda mais 
curta que os raios-x e emitida por certas substâncias ra-
dioativas. Têm maior penetração do que os raios-x são 
lesivos para os tecidos vivos e podem ser utilizados para 
esterilizar certos materiais. As doses, cuidadosamente 
controladas, são utilizadas em radioterapia.

Raios-x
(1) Radiação eletromagnética de ondas extremamente 
curtas (mais do que os raios ultravioleta) com grande 
poder de penetração em substâncias opacas à luz. Os 
raios-x são produzidos quando os raios de elétrons de 
elevada energia chocam contra a matéria. São utilizados 
para o diagnóstico nas técnicas de radiografia e também 
em certas formas de radioterapia. É preciso ter grande 
cuidado para evitar exposições desnecessárias, pois as ir-
radiações, em grande quantidade, são lesivas para todos 
os seres vivos.

(2) Ondas eletromagnéticas que são produzidas quando 
um feixe de elétrons é rapidamente desacelerado no cho-
que com o alvo.

(3) Diagnósticos - Proteção Radiológica - Fótons obti-
dos em tubos de até 150 kVp, utilizados para impressio-
nar um receptor de imagem, com fins de diagnóstico ou 
para orientar procedimentos médicos invasivos (ou in-
tervencionistas).

(4) Odontológico - Existem diversos aparelhos produ-
tores de Radiação X para o uso na Odontologia. São si-
milares aos médicos, mas com propriedades diferentes, 
como a impossibilidade de mudança da quilovoltagem, 
cabendo ao fabricante fixar um valor para cada modelo. 
Em geral, o aparelho mais comum presente na maioria das 
clínicas odontológicas é o de radiografia periapical fixos 
ou móveis, podendo realizar diversos exames, mas restrito 
a exames intra-orais, tais como radiografias periapicais, in-
terproximais e oclusais. Exames extra orais devem ser rea-
lizados utilizando o equipamento de Radiografia Panorâ-
mica. Este, presente apenas em Centros especializados em 
radiologia Odontológica devido ao seu grande tamanho e 
alto custo, realiza o exame de radiografia panorâmica. O 
mesmo aparelho quando equipado, pode realizar também 
radiografias de perfil, antero-posterior, e póstero-anterior.

Ramal – Gases Medicinais - RDC 50/03 - Derivação da 
rede de distribuição, que alimenta diretamente um ou 
mais postos de utilização.

Rampa com degraus – Fisioterapia - Em madeira, piso 
antiderrapante, sem corrimão e as dimensões são as mes-
mas da escada progressiva. Promove o treinamento de 
marcha, porém, em um estágio mais avançado, ou seja, já 
ocorreu uma evolução.

Ranhuradora Automática - Oftalmologia – Pequena ma-
quina fresadora destinada a fazer automaticamente, ran-
hura nas bordas lapidadas das lentes, já modeladas, onde 
se encaixarão os fios de nylon ou metálicos, das armações.

Raspador
(1) de Osso Descartável Reto - Odontologia - É um dis-
positivo de acondicionamento manual, que fornece um 
método de um passo minimamente invasivo para a cole-
ta, recolha de osso cortical e esponjosos de vários locais 
da cavidade oral para o local receptor.

(2) Periodontal – Odontologia - Utilizados para retira-
da de cálculo dentário, a numeração varia de acordo com 
a região da arcada.

Rastreabilidade
(1) Habilidade de seguir a história, aplicação ou localiza-
ção de um produto ou serviço por meio da identificação 
de registros.

(2) Boas Práticas para o Processamento de Produ-
tos para Saúde - Capacidade de traçar o histórico do 
processa mento do produto para saúde e da sua utilização 
por meio de informações previamente registradas.

(3) Laboratórios de processamento de células progeni-
toras hematopoéticas provenientes de medula óssea e 
sangue periférico e bancos de sangue de cordão umbi-
lical e placentário - Capacidade de recuperação do his-
tórico, desde a seleção do doador e coleta até a liberação 
para uso daquilo que está sendo considerado, por meio 
de identificações e registros.

R
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(4) Medicina Nuclear - Capacidade de recuperação do 
histórico, da aplicação ou da localização daquilo que está 
sendo considerado, por meio de identificações registradas. 

(5) RDC Nº 57 - Ciclo produtivo do sangue humano e 
componentes e procedimentos transfusionais - Capaci-
dade de recuperação do histórico, por meio de registros, 
de um conjunto de procedimentos envolvidos em deter-
minado processo, incluindo os agentes executores.

RDC – Sigla de Resolução de Diretoria Colegiada.

RE – Sigla de Resolução Específica.

Reabilitação - Funções do hospital - O hospital faz através 
do diagnóstico precoce utilizando os cuidados clínicos, ci-
rúrgicos e especiais por meios dos quais o paciente adqui re 
condições de retornar ao seu meio e suas atividades.

Reação Adversa - Laboratórios de processamento de 
células progenitoras hematopoéticas provenientes de 
medula óssea e sangue periférico e bancos de sangue de 
cordão umbilical e placentário - Uma resposta não in-
tencional no doador ou no receptor, associada à coleta de 
unidade de células progenitoras hematopoéticas ou a sua 
utilização em transplante, que resulte em transmissão de 
infecções, óbito ou risco à vida, deficiência ou condições 
de incapacitação, necessidade de intervenção médica ou 
cirúrgica, hospitalização prolongada ou morbidade, den-
tre outras. Reação adversa é um tipo de evento adverso.

Reanimação Cardiopulmonar - Termos utilizados em 
Terapia Intensiva - Conjunto de manobras realizadas para 
garantir a circulação de órgãos nobres (coração e cérebro), 
quando ocorre parada cardíaca súbita e inesperada.

Rebitador – Ferramenta destinada a aplicação de rebites 
de repuxo objetivando a junção de peças.

Recaída - Epidemiologia e Imunologia – Conceitos - 
Reaparecimento ou recrudescimento dos sintomas de 
uma doença, antes de curado inteiramente o doente. No 
caso da malária, recaída significa aparição de sintomas 
do ataque primário.

Receptor de Imagem - Proteção Radiológica - Um sis-
tema que transforma os fótons de raios-x que passam 
através do paciente em uma imagem visível ou outra for-
ma que pode tornar-se visível por transformações adicio-
nais. Exemplos: sistema filme-tela, sistema intensificador 
de imagem, detector de estado sólido em CT.

Reciclagem
(1) Gerenciamento de resíduos hospitalares - Proces-
so de transformação dos resíduos que utiliza técnicas de 
beneficiamento para o reprocessamento, ou obtenção de 
matéria prima para fabricação de novos produtos.

(2) De matéria orgânica – Compostagem - Gerencia-
mento de resíduos hospitalares - A compostagem é a 
decomposição da matéria orgânica proveniente de restos 
de origem animal ou vegetal, por meio de processos bio-
lógicos microbianos. O produto final é chamado de com-
posto e é aplicado no solo com o objetivo de melhorar 
suas características, sem comprometer o meio ambiente. 
As características do composto devem seguir as legisla-
ções específicas do Ministério da Agricultura. Em um 
estabelecimento de serviços de saúde pode-se encontrar 
a matéria orgânica para a compostagem nos restos de ali-
mentos provenientes da cozinha, das podas de árvores, 
jardins etc

(3) De metais - Gerenciamento de resíduos hospitala-
res - Engloba os metais ferrosos e os não ferrosos. O de 
maior interesse e valor comercial é o metal não ferroso, 
pois é grande sua procura pelas maiores indústrias. Algu-
mas embalagens, porém, não podem ser utilizadas para 
a reciclagem, como latas de conservas alimentícias, de 
óleo, de tinta a base de água, de bebidas etc.

(4) De papel - Gerenciamento de resíduos hospitalares 
– É a técnica que emprega papéis usados para a fabrica-
ção de novos papéis. A maioria dos papéis é reciclável. 
Em um estabelecimento prestador de serviços de saúde 
esta matéria-prima está nas embalagens, papel de escri-
tório, incluindo os de carta, blocos de anotações, copia-
doras, impressoras, revistas e folhetos.

(5) De plásticos - Gerenciamento de resíduos hospi-
talares – É a conversão de resíduos plásticos descarta-
dos no lixo em novos produtos. Em um estabelecimento 
prestador de serviços de saúde podem ser encontrados: 
baldes, garrafas de água mineral, frascos de detergentes 
e de produtos de limpeza, garrafas de refrigerantes, sacos 
de leite etc.

(6) De resíduos da construção civil - Gerenciamen-
to de resíduos hospitalares - É o reaproveitamento de 
fragmentos ou restos de tijolo, concreto, argamassa, aço, 
madeira etc., provenientes do desperdício na construção, 
reforma e/ou demolição de estruturas da edificação, en-
contrados em estabelecimentos  de saúde em construção 
ou em reforma.

(7) De vidro - Gerenciamento de resíduos hospitalares 
- O vidro é um material não poroso que resiste a altas 
temperaturas, sem que haja perda de suas propriedades 
físicas e químicas. As embalagens de vidro podem ser 
reutilizadas diversas vezes. O vidro é 100% reciclável. As-
sim, todas as embalagens de vidro, que não apresentem 
risco biológico, radiológico e químico, encontradas em 
um estabelecimento prestador de serviços de saúde, po-
dem ser recicláveis.

Recidiva - Epidemiologia e Imunologia – Conceitos - 
Reaparecimento do processo mórbido após cura aparente. 
Reaparecimento da doença, em regra, de infecção, depois 
de ter o paciente dela convalescido. No caso da malária, 
recidiva significa recaída na infecção malárica entre a 8ª a 
24ª semanas, posteriormente ao ataque primário.

Recipiente
(1) Blindado de Uso Geral - Equipamento de proteção 
contra radiação - Recipiente blindado, utilizado em hos-
pital ou clínica, projetado especificamente para proteger 
as pessoas de exposição de radiação não intencional por 
materiais radioativos, fontes, dispositivos e/ou radiofár-
maco. O projeto incorpora tipicamente a blindagem por 
chumbo ou materiais de plástico de densidades suficien-
tes para se atenuar um determinado nível de radioativi-
dade. Este grupo de dispositivo não inclui recipientes de 
propósitos especiais projetados como frasco ou seringas 
blindadas ou de recipientes para transporte/transferência.

(2) Blindado para Transporte/Transferência - Equipa-
mento de proteção contra radiação - Recipiente blin-
dado especificamente projetado para proteger pessoas 
de exposição à radiação não intencional durante o trans-
porte, aéreo ou terrestre, na distribuição e fornecimento 
de materiais radioativos, item por item. O projeto incor-
pora tipicamente a proteção por chumbo, suficiente para 
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se atenuar as emissões dos materiais radioativos, fontes, 
radiofármacos, ou dispositivos que contêm radiação que 
são transportados. Este grupo de dispositivo não inclui 
cofres para radionuclídeos, frascos, seringas ou outros 
recipientes blindados somente utilizado dentro de um 
hospital ou clínica ou deslocamento ao ponto de admi-
nistração no paciente.

(3) para Acondicionamento de Instrumental Cirúrgi-
co - A finalidade das caixas e bandejas é de acondicionar 
e facilitar o transporte e a esterilização dos instrumentais 
e os materiais - produtos para a saúde - identificando-os 
como forma de facilitar a instrumentação cirúrgica e a 
esterilização através de autoclave.

(4) para Acondicionamento de Roupa Hospitalar - 
Para acondicionamento e transporte de roupas sujas hos-
pitalares (com resíduos infectantes).

(5) para Perfurocortante/Infectante - As caixas de perfu-
ro cortante são recipientes especialmente projetados para o 
descarte dos resíduos infectantes que apresentam elevados 
riscos de acidentes, pois são resistentes a punção, seladas 
e com uma única abertura na parte superior por onde são 
abastecidos os resíduos sem que seja possível retira-los.

Recuperação Pós-Anestésica - Termos utilizados em 
Terapia  Intensiva - Setor integrante do Centro Cirúrgi-
co, para onde são encaminhados os pacientes após pro-
cedimento anestésico, para serem observados em suas 
condições vitais (respiração espontânea, pulso e pressão 
arterial, dentre outros) a fim de confirmar que as mesmas 
se mantém em níveis seguros para então serem transfe-
ridos ao quarto ou enfermaria, e darem continuidade à 
sua recuperação. Durante sua estada na unidade de re-
cuperação pós-anestésica, ficarão sob cuidados médicos 
(anestesista) e de enfermagem, que julgarão, frente ao 
quadro clínico e laboratorial apresentado pelo paciente, 
qual o melhor momento para o mesmo ser encaminhado 
ao quarto ou, se necessário, tomarão as condutas perti-
nentes para reverterem eventuais alterações até a estabili-
zação do paciente. Caso não haja necessidade de reinter-
venção cirúrgica, e o paciente não recupere as condições 
vitais adequadas para ir ao quarto / enfermaria, a despei-
to das condutas realizadas, o mesmo poderá ser trans-
ferido à unidade de terapia intensiva onde continuará 
recebendo suporte à vida e condutas médicas, visando o 
restabelecimento e equilíbrio de suas funções vitais e a 
possível alta para o quarto/enfermaria.

Recuperador Endovascular de Corpos Estranhos – 
Dispositivo destinado a remoção, recuperação ou ma-
nipulação de um item que tenha sido introduzido no 
interior de um vaso sanguíneo utilizando um método 
de imagem para orientar a captura.  Corpos estranhos 
são objetos provenientes do exterior do corpo e são ge-
ralmente resultados de outros procedimentos médicos, 
sobretudo dispositivos endovasculares (seja nas artérias 
ou veias), que tenham quebrado em pedaços menores e 
tenham se deslocado ou foram erroneamente colocados 
em locais indesejados. Os corpos estranhos também po-
dem estar em locais extravasculares, tais como o sistema 
biliar ou urinário e tecidos moles.

Rede de distribuição – Gases Medicinais - RDC 50/03 
- Conjunto de tubulações, válvulas e dispositivos de se-
gurança que se destina a prover gases ou vácuo, através 
de ramais, aos locais onde existem postos de utilização 
apropriados.

Redução
(1) de carga microbiana - Gerenciamento de resíduos 
hospitalares – Aplicação de processo que visa a inativação 
microbiana das cargas biológicas contidas nos resíduos.

(2) na Fonte - Gerenciamento de resíduos hospitalares 
-Toda atividade que reduza ou evite a geração de resídu-
os na origem, no processo, ou que altere propriedades 
que lhe atribuam riscos, incluindo modificações no pro-
cesso ou equipamentos, alteração de insumos, mudança 
de tecnologia ou procedimento, substituição de mate-
riais, mudanças na prática de gerenciamento, adminis-
tração interna do suprimento e aumento na eficiência 
dos equipamentos e dos processos.

Reflectômetro
(1) Aparelho que mede alguma grandeza associada à re-
flexão de energia radiante.

(2) Um reflectômetro, também conhecido como um es-
pectrofotômetro é um instrumento óptico utilizado para 
medir a intensidade da luz através de uma solução ou um 
objeto em função do comprimento de onda da luz. Esses 
aparelhos são tipicamente usados para medir a reflexão de 
uma solução particular, objeto de vidro ou gás. Os reflectô-
metros também medem a difusividade de luz para cada 
um dos intervalos de comprimento de onda conhecido.

Refletores Odontológicos – Odontologia - São compo-
nentes óticos de alta tecnologia. Seu objetivo é o de pro-
piciar uma iluminação adequada na boca e dentes do pa-
ciente durante o trabalho do profissional de odontologia.

Refratômetro
(1) de Greens - Oftalmologia – Aparelho constante de 
lentes de todas as graduações e diversos  dispositivos, 
destinado a proceder as compensações e correções da 
acuidade visual, contidas em duas caixas circulares e de 
extrema praticidade.

(2) Oftálmico - Executa exames desde estrabismos, hete-
rophoria, fusão, supressão, aniseikonia binocular e até a 
exames estereofônicos.

Refrigerador
(1) de Sangue – Refrigerador projetado especialmente 
para armazenar sangue e componentes do sangue como, 
por exemplo, células do sangue ou plasma, à temperatu-
ras que variam de 1 a 6 graus centígrado, possuindo tam-
bém um alarme integrado que adverte contra aumento 
inesperado da temperatura.

(2) Industrial – Equipamento destinado às aplicações 
típicas industriais que são fábricas de gelo, grandes insta-
lações de empacotamento de gêneros alimentícios, cer-
vejarias, fábricas de laticínios e instalações industriais, 
como refinarias de óleos, fábricas de produtos químicos, 
fábricas de borrachas, etc.

Registrador
(1) de Temperatura – Instrumento destinado ao moni-
toramento da temperatura em hospitais, e em setores que 
manipulam e armazenam medicamentos, vacinas, san-
gue/tecidos, etc., onde o monitoramento é indispensável 
para a manutenção da qualidade e segurança.

(2) Gráfico – Eletrocardiógrafos - Dispositivo que regis-
tra o sinal final em papel. Pode utilizar diversas tecnolo-
gias, sendo mais comum a impressão em papel térmico e 
o uso de penas com tinta (alguns modelos têm um supor-
te para canetas comuns).
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Registro
(1) Proteção Radiológica - Ato pelo qual o Ministério 
da Saúde autoriza a fabricação, a comercialização e uso/
consumo de produtos de interesse à saúde. Esta exigência 
aplica-se também a produtos importados.

(2) RDC Nº 57 - Ciclo produtivo do sangue humano e 
componentes e procedimentos transfusionais - Docu-
mento que apresenta os resultados ou a prova da realiza-
ção de uma atividade

Registro (damper) - Tratamento de ar em Instalações 
de ar-condicionado hospitalar
(1) Corta-Fogo - Dispositivo instalado em sistema de 
distribuição de ar projeto para fechar automaticamente 
em presença de calor, de forma a interromper a migra-
ção do ar e restringir a passagem de chama. Um registro 
corta-fogo e corta-fumaça combina os requisitos de am-
bas as funções.

(2) Corta-Fumaça - Dispositivo instalado em sistema de 
distribuição de ar para controlar o movimento de fuma-
ça. Pode ser utilizado como registro corta-fogo quando 
sua localização atende a ambas as funções e obedecem 
aos requisitos de ambas as funções.

Registro
(1) de Fechamento Estaque - Tratamento de ar em Ins-
talações de ar-condicionado hospitalar – Registro que 
operando com pressão diferencial de 100 Pa, quando 
100% aberto, apresenta, fechado, um vazamento inferior 
a 10 m3/h por m2 de área frontal nominal.

(2) de Produtos – Hemodiálise – Sistema de Hemodiá-
lise - RDC Nº. 154 - Ato privativo do órgão competente 
do Ministério da Saúde e necessário para a comercializa-
ção no País dos produtos submetidos ao regime da Lei nº 
6.360, de 23 de setembro de 1976.

Régua
(1) Calibradora Plástica - Odontologia - Tem como 
indicação na calibragem de cones de papel ou de Gutta 
Percha nos tratamentos endodônticos.

(2) de acomodação de Prince - Oftalmologia – Dispo-
sitivo que combina uma tabela de optotipos para perto 
com uma régua calibrada em centímetros e em dioptrias.

(3) de Diâmetro - Oftalmologia – Dispositivo plástico, 
com uma pequena canaleta e uma escala milimétrica, 
destinado a medir o diâmetro das lentes rígidas.

(4) de Equilíbrio - Oftalmologia – Régua contendo 
lentes esf. + e -, nas dioptrias 0,25 e 0,50, destinada aos 
exames de compensação das ametropias, fazendo o afina-
mento dióptrico.

(5) de Esquiascopia - Oftalmologia – Régua dotada de 
lentes negativas e positivas, em diversas graduações, des-
tinada a tornar mais prático o exame de esquiascopia, em 
substituição à caixa de provas; régua de retinoscopia.

(6) de Fox com Arco Plástico -Odontologia - Tal instru-
mento tem como indicação o diagnóstico do alinhamen-
to do maxilar para o diagnóstico ortodôntico.

(7) de Parent - Oftalmologia – Régua dotada de uma 
série de lentes positivas e negativas de valor crescente, 
destinada a completar, juntamente com a esquiascopia, a 
estimativa de refração objetiva.

(8) de Retinoscopia - Oftalmologia – Régua composta 
de inúmeras graduações positivas e negativas, utilizada 
no exame de refração subjetivo, em substituição da caixa 
de provas ou do foróptro, mais prática na identificação de 
ametropias, meridiano por meridiano.

(9) de Trousseau - Oftalmologia – Régua dotada de uma 
série de lentes positivas e negativas, de valor crescente. 
Destinada a completar, juntamente com a esquiascopia, a 
estimativa de refração objetiva.

(10) Endodôntica - Odontologia - São utilizadas para 
se aplicar ao instrumento o comprimento de trabalho 
pelo deslocamento do cursor. As réguas devem ser per-
feitamente calibradas, pois o comprimento do dente e o 
comprimento de trabalho são dados que devem constar 
no prontuário do paciente e que poderão ser utilizados 
por outro profissional na fase protética. As Réguas Endo-
dônticas podem conter orifícios calibradores de cones de 
guta-percha ou dispositivos utilizados para curvarem os 
instrumentos endodônticos de pega digital.

(11) Milimetrada para Endo -Odontologia - Indicado 
para mensurar o comprimento das limas endodônticas 
na técnica de odontometria.

Regulador de
(1) Voltagem de linha - Dispositivo que regula voltagem 
de linha. Devido a queda de voltagem abaixo de um limi-
te de pré-estabelecido, o dispositivo produz incrementos 
na voltagem, em correspondência com aquele tipo parti-
cular de dispositivo. Alguns tipos podem, quando houver 
uma redução considerável, automaticamente acionar um 
transformador de aumento.

(2) de Pressão - Aparelho de anestesia - Os regulado-
res de pressão são utilizados porque sendo a pressão 
liberada na rede muito alta poderia ser transmitida ao 
cliente provocando acidente pulmonar. Se a pressão não 
fosse reduzida, o controle fino de ajuste de fluxo pelos 
fluxômetros deveria suportar altas pressões, o que com-
prometeria o controle acurado do fluxo de gases e não 
seria mantida constante a pressão nominal de trabalho. 
Modernos equipamentos de anestesia possuem regu-
ladores primários de pressão específica para cada gás, 
usados principalmente para reduzir as altas pressões dos 
cilindros. Reguladores secundários são utilizados inter-
namente para melhor planificar o fornecimento de gases, 
especialmente quando uma saída auxiliar do aparelho 
de anestesia é usada para comandar um respirador com 
uma alta demanda de gases intermitentes, evitando flu-
tuações paralelas no desempenho de outros componen-
tes, como nos fluxômetros. Este controle pode ser feito 
manualmente ou de forma pré-ajustada pelo fabricante. 
O controle é pneumático por limitador ajustável entre as 
câmaras de alta e baixa pressão.

Rejeição de Marca-passo – Eletrocardiógrafos - O sinal 
do marca-passo é muito breve (5 ms) e com subida muito 
abrupta ≈ 1 V/µs. No cálculo da frequência cardíaca fei-
to num monitor cardíaco, o sinal de ECG é filtrado para 
extrair o complexo QRS e então é feita uma contagem 
do tempo médio entre estes eventos. Em pacientes por-
tadores de marca-passo implantado, a saída do marca-
-passo pode ser confundida com um batimento cardíaco 
e falsear as medidas do monitor, além de poder saturar 
os amplificadores.
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Rejeito radioativo - Ver Resíduo radioativo.

Relação I:E - Circuitos de Controle – Ventilador pul-
monar - A relação I:E determina a relação entre tempo 
inspiratório e tempo expiratório. A grande maioria dos 
aparelhos da atualidade não possui um controle especifi-
co de relação I:E, contudo, o controle deste parâmetro se 
obtém de forma indireta.

Relógio Apalpador - Instrumento de medição utilizado 
na indústria para diversos fins, como a excentricidade de 
peças, o alinhamento e centragem de peças nas máqui-
nas, o paralelismos entre faces, medições internas e me-
dições de detalhes de difícil acesso.

Removedores de Calculos Odontologicos – Odontolo-
gia – Elemento utilizado para remoção do cálculo dental, 
às vezes também chamado de tártaro, é a placa bacteriana 
que forma sobre a superfície dos dentes e das mucosas 
(gengiva) que endurece com o passar dos dias. O cálculo 
quando formado sobre ou em contato com a gengiva cau-
sa transtornos e irrita os tecidos gengivais.

Repelente - Epidemiologia e Imunologia – Conceitos 
- Substância química que se aplica à pele ou à roupa do 
indivíduo ou a outros lugares para afugentar artrópodes 
e evitar seu ataque ou impedir que outros agentes, tais 
como larvas de helmintos, penetrem na pele.

Representante Legal - Pessoa física investida de poderes 
legais para praticar atos em nome da pessoa jurídica.

Reprocessamento em diálise – Hemodiálise – Sistema 
de Hemodiálise - RDC Nº. 154 - Conjunto de procedi-
mentos de limpeza, desinfecção, verificação da integrida-
de e medição do volume interno das fibras, e do armaze-
namento dos dialisadores e das linhas arteriais e venosas.

Reservatório de
(1) Agentes Infecciosos - Epidemiologia e Imunologia 
– Conceitos - Ser humano ou animal, artrópodes, planta, 
solo ou matéria inanimada em que um agente infeccioso 
vive em condições de dependência primordial e se repro-
duz de modo a poder ser transmitido a um hospedeiro 
suscetível.

(2) Sangue - É indicado para filtragem, rompimento de 
bolhas e armazenamento do sangue aspirado em proce-
dimento de circulação extracorpórea.

Resfriador rápido – Equipamento destinado o resfria-
mento rápido de alimentos quentes em até 3ºC em seu nú-
cleo, diminuindo os riscos de contaminação e deteriora-
ção e preservam as características originais dos preparos.

Resíduo
(1) Comum - Material residual, proveniente de serviço 
de saúde, que não apresenta risco biológico, químico ou 
radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser 
equiparado ao resíduo domiciliar. São exemplos: resídu-
os de cozinha, material reciclável, entulho de obra.

(2) de Serviço de Saúde (RSS) (a) Material residual 
produzido em Unidades de Saúde. São classificados em 
resíduo comum, resíduo infectante, resíduo perfurocor-
tante, resíduo químico e resíduo radioativo. Os resíduos 
devem ser armazenados de maneira a garantir a  preser-
vação das  condições de acondicionamento e a integrida-
de  dos trabalhadores, da população e do meio ambiente. 
(b) São todos aqueles resultantes de atividades exercidas 
nos serviços de saúde, públicos ou privados, que por suas 

características, necessitam de processos diferenciados 
em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio à sua 
disposição final. (c) Resíduos resultantes das atividades 
exercidas por estabelecimento gerador, classificado de 
acordo com regulamento técnico da Anvisa sobre geren-
ciamento de resíduos de serviços de saúde.

(3) Infectante - Material residual, proveniente de serviço 
de saúde, que possa conter agentes biológicos de maior vi-
rulência ou concentração e que, por suas características, 
possa apresentar risco de infecção. São exemplos: placas e 
lâminas de laboratório usadas, carcaças, peças anatômicas 
e tecidos, bolsas transfusionais contendo sangue.

(4) Perfurocortante - Material residual, proveniente 
de serviço de saúde, que tem ponta e gume ou  provo-
ca pequenas incisões. São exemplos: lâminas de barbear, 
agulhas, escalpes, ampolas de vidro, pontas diamantadas, 
lâminas de bisturi, lancetas ou espátulas usados.

(5) químico - Material residual, proveniente de serviço 
de saúde, que contém substâncias químicas que podem 
apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, 
dependendo de suas características de inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade e toxicidade. São exemplos: 
medicamentos contaminados ou vencidos, reagentes  de 
laboratório, materiais contendo metais pesados.

(6) Radioativo -  Material proveniente de serviço de 
saúde que contenha radionuclídeos em quantidades su-
periores aos limites de isenção especificados em norma 
e cuja reutilização seja imprópria ou não seja prevista. 
São exemplos: radiofármacos ou resíduos de equipamen-
tos que contenham Tecnécio-99, Iodo-131, Iodo-123, 
Gálio-67, Índio-111 etc. ii) Os rejeitos radioativos não 
podem ser considerados resíduos (biológico, químico ou 
comum) até que seja decorrido o tempo de decaimento 
necessário a atingir o limite de eliminação.

Resistência
(1) Epidemiologia e Imunologia – Conceitos - É o siste-
ma de defesa que o organismo interpõe à progressão ou 
multiplicação de agentes infecciosos que o invadiram ou 
aos efeitos nocivos de seus tóxicos.

(2) ao Fluxo - Dialisadores – Hemodiálise – Expressa a 
dificuldade que o sangue tem para atravessar o dialisador. 
Se este valor for muito elevado (por causa do comprimen-
to do trajeto, ou pelo baixo diâmetro dos capilares), o flu-
xo será muito baixo e com ele o clearance de substâncias 
indesejáveis, mas a taxa de ultrafiltração (perda de água) 
será aumentada. Se, por outro lado, o fluxo de sangue for 
muito elevado, o clearance aumentado levará o sangue a 
perder as partículas mais rapidamente do que a água, pois 
a taxa de ultrafiltração será reduzida.

Resolução – Radiologia - Capacidade que a emulsão 
possui para registrar imagens separadas de pequenos ob-
jetos colocados próximos uns dos outros.

Respiração artificial - Atuação de emergência que se 
pratica para restabelecer aentrada e saída de ar nos pul-
mões de um doente quando os seus reflexos respirató-
rios naturais  estão ausentes ou são insuficientes. Pra-
tica-se depois de uma imersão, envenenamento ou du-
rante uma intervenção cirúrgica torácica ou abdominal. 
O método mais simples e eficaz numa emergência é a 
técnica de respiração boca a boca. No hospital, a função 
res piratória é mantida por meio de um ventilador (respi-
ração assistida).
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Respirador Artificial - É o equipamento eletromédico 
cuja função é bombear ar aos pulmões e possibilitar a 
sua saída de modo cíclico para oferecer suporte ventila-
tório ao sistema respiratório. Não substitui os pulmões 
na função de troca gasosa (hematose) sendo um suporte 
mecânico à “bomba ventilatória” fisiológica (diafragma 
e múculos acessórios da respiração).

Respirador Mecânico ou Artificial - Termos utilizados 
em Terapia Intensiva – Ver Ventilador Pulmonar.

Respiradores - Equipamentos de Segurança - Biosse-
gurança - São dispositivos com sistemas de filtro para 
serem usados em áreas de alta contaminação com aeros-
sóis de material biológico e na manipulação de substân-
cias químicas com alto teor de evaporação, dando pro-
teção ao aparelho respiratório. O uso do respirador não 
dispensa o uso de Capela de Segurança Química ou da 
Cabine de Segurança Biológica. É necessário que o fun-
cionário receba treinamento para usá-los corretamente.

Respirômetro – Dispositivo utilizado para exercício res-
piração através de inspiração.

Responsável
(1) Legal - Proteção Radiológica - Indivíduo responsá-
vel perante a justiça por um estabelecimento. Este indi-
víduo é geralmente o diretor ou o proprietário, quando 
não existe diretoria.

(2) Técnico (a) Hemodiálise – Sistema de Hemodiáli-
se - RDC Nº. 154 - Profissional de nível superior com 
especialização na área correspondente, assentada junto 
ao respectivo conselho profissional. (b) Laboratórios de 
processamento de células progenitoras hematopoéti-
cas provenientes de medula óssea e sangue periférico 
e bancos de sangue de cordão umbilical e placentário 
- Profissional legalmente habilitado que assume perante 
a Vigilância Sanitária a responsabilidade técnica pelo la-
boratório de processamento de Células Progenitoras He-
matopoéticas de medula óssea e sangue periférico e pelo 
banco de sangue de cordão umbilical e placentário. (c) 
Medicina Nuclear - Profissional legalmente habilitado 
que assume perante a Vigilância Sanitária Responsabili-
dade Técnica pelo serviço. (d) RDC Nº 57 - Ciclo pro-
dutivo do sangue humano e componentes e procedi-
mentos transfusionais - Profissional de nível superior, 
inscrito no respectivo Conselho de Classe, designado 
para orientar e supervisionar a realização de determina-
da atividade ou o funcionamento de um serviço, o  qual 
responde pelo cumprimento dos dispositivos técnicos e 
legais pertinentes. (e) Boas Práticas para o Processa-
mento de Produtos para Saúde - Profissional de nível 
superior legalmente habilitado, que assume perante a 
vigilância sanitária a responsabilidade técnica pelo ser-
viço de saúde ou pela empresa processadora, conforme 
legislação vigente. (f) RDC N° 11 - Boas Práticas para o 
funcionamento dos serviços de diálise - Profissional de 
nível superior legalmente habilitado, que assume peran-
te a autoridade sanitária competente a responsabilidade 
técnica pelo serviço de saúde, conforme legislação vi-
gente. (g) Proteção Radiológica - Médico ou odontólo-
go que atende aos requisitos de qualificação profissional 
estabelecidos neste Regulamento e que assina o termo de 
responsabilidade técnica perante a autoridade sanitária 
local.

Ressectoscópio - Instrumento óptico e cirúrgico que per-
mite realizar procedimentos cirúrgicos dentro de uma ca-
vidade como o útero, com acesso através de um canal (ex.: 
ressectoscópio ginecológico; ressectoscópio urológico).

Ressonância Nuclear Magnética (RNM) - Técnica 
de diagnóstico que recentemente se tem aplicado ao 
diagnós tico das malformações cerebrais, doença vascu-
lar e cancro entre outras. Baseia-se na absorção das fre-
quências radio específicas pelos núcleos atómicos, com a 
aplicação de campos magnéticos externos para a obten-
ção de cortes tomográficos do corpo humano. Permite a 
reprodução da imagem de todas as partes corporais em 
qualquer plano e não constitui risco algum para o doente.

Ressuscitador
(1) Diz-se de aparelho usado para restaurar a vida ou a 
consciência de uma pessoa.

(2) Diz-se de ou aparelho usado em ressuscitação respi-
ratória ou cardíaca.

(3) Cardiopulmonar - Destinado ao socorro de vítimas 
em acidentes diversos, onde o ato de usar respiração boca 
a boca, for necessário. Permite um socorro seguro, e sem 
contaminação para o socorrista.

Restaurador de Linha de Base – Eletrocardiógrafos - A 
linha de base do eletrocardiograma pode ser deslocada 
por um sinal CC (transitório) que satura os amplifica-
dores. - Esta saturação é em decorrência das elevadas 
constantes de tempo dos filtros (> 3 s), em resposta ao 
chaveamento para troca de derivações ou mau contato 
(mesmo passageiro) nos eletrodos. É desejável um cir-
cuito que providencie o Reset automático em caso de sa-
turação, restaurando a linha de base dentro da janela de 
operações normal do ECG.

Restrição de Dose - Proteção Radiológica - Restrição 
prospectiva nas doses individuais relacionadas a uma 
determinada fonte de radiação ionizante, destinada a ser 
usada como uma fronteira na etapa de planejamento de 
proteção radiológica para limitar a gama de opções con-
sideradas no processo de otimização. Estabelecida por 
autoridade nacional, aplica-se às exposições ocupacio-
nais e do público e a voluntários em pesquisa biomédica 
e em assistência não ocupacional a pacientes. No caso de 
exposições médicas de pacientes, pode ser interpretada 
como o nível de referência de diagnóstico.

Retinografia - Oftalmologia
(1) Colorida (simples) – Exame que consiste na fotogra-
fia do fundo do olho, que permite a documentação de 
alterações na retina e no nervo óptico, elemento funda-
mental para o acompanhamento de doenças progressivas.

(2) Digital – É a fotografia do fundo do olho que é reali-
zada para documentar alterações da retina e nervo óptico. 
Serve para identificar lesões da retina e para acompanhar 
sua evolução. A retinografia é utilizada principalmente 
para o acompanhamento do nervo óptico no glaucoma. 
Também é uma parte complementar do exame de angio-
grafia retiniana.

(3) Fluorescente ou Angiofluoresceinografia – Exame 
que permite a analise da retina da coróide e dos vasos 
sanguíneos através de fotos obtidas com uma iluminação 
especial e com uso de filtros. Para o exame é utilizado um 
contraste chamado fluoresceína, o qual permite o estudo 
de camadas diferentes das estruturas do fundo do olho.

miolo dicionário.indd   222 07/03/2019   18:17:08



DICIONÁRIO TÉCNICO – EqUIPAMENTOS MÉDICOS & TECNOLOGIAS APLICADAS À SAúDE

223

Retinógrafo – Oftalmologia – Instrumento destinado 
a realização da retinografia que é um exame de imagem 
que visa fotografar as áreas do fundo do olho, como a 
retina, a coróide, o nervo óptico e os vasos sanguíneos.

Retinômetro - Oftalmologia – Instrumento para avaliar 
a acuidade visual potencial.

Retinoscópio – Oftalmologia
(1) Instrumento usado para realização da retinoscopia 
que é o nome inicialmente dado a análise da reflexão da 
luz na retina. O nome Retinoscopia não é um nome apro-
priado tecnicamente, porém é o adotado, uma vez que 
se analisa o reflexo da retina e não a retina. É também 
denominada de esquiascopia, que significa a análise da 
sombra.

(2) Instrumento dedicado a realização da Retinoscopia 
que é o nome inicialmente dado a análise da reflexão da 
luz na retina. O nome Retinoscopia não é um nome apro-
priado tecnicamente, porém é o adotado, uma vez que 
se analisa o reflexo da retina e não a retina. É também 
denominada de esquiascopia, que significa a análise da 
sombra.

(3) O aparelho com o qual a esquiascopia ou retinosco-
pia é realizada. O objetivo do exame é avaliar o compor-
tamento da frente de onda emitida pelo retinoscópio e 
refletida pela retina do olho humano. Os resultados do 
exame vão detectar a existência da necessidade de com-
pensação visual (erros refrativos): miopia, hipermetropia 
e astigmatismo. Para a prática da optometria assim como 
a oftalmologia este procedimento é de grande valia, pois 
através da esquiascopia, é possível realizar a refração ob-
jetiva (que depende somente do objeto, ou seja, possuir 
o valor da compensação óptica sem a necessidade das 
respostas do examinado). A frente de onda emitida  pelo 
retinoscópio é em formato de fenda. A luz refletida pela 
retina passa através do orifício da íris (“pupila”). Os pro-
fissionais de saúde habilitado para realizar este exame, é 
o optometrista assim como o oftalmologista entre outros 
exames optometricos e oftlamológicos. Ele manipula o 
retinoscópio visualizando o olho do paciente examinado, 
a uma distância determinada pela ocular do aparelho. A 
avaliação do comportamento da luz refletida é executada 
movimentando o aparelho em torno de seu  próprio eixo 
e perpendicular ao seu eixo com amplitude de movimen-
to de tal maneira a que passe de um lado para outro do 
orifício da íris (“pupila”). Se o reflexo retiniano movi-
mentar no mesmo  sentido do movimento do retinoscó-
pio indica que o olho é hipermétrope, caso contrário o 
reflexo seja contra o movimento do retinoscópio indica 
que o olho é míope, a avaliação do astigmatismo é fei-
ta em relação à inclinação da luz refletida em forma de 
fenda luminosa pelo retinoscópio em relação ao sistema 
“TABO”.

(4) de Copeland - Instrumento que projeta dentro do 
olho, mais precisamente na retina, reflexos ou faixas lu-
minosas que constatam: olho normal (emétrope) e outras 
ametropias, assim como astigmatismos, miopia e hiper-
metropia.

Retosigmoidoscópio - Indicado para utilização em exa-
mes proctológicos, para examinar as regiões do ânus, reto 
e porção  final do intestino grosso. O exame de Reto-
sigmoidoscopia é capaz de diagnosticar desde patologias 
simples como: hemorróidas, fissuras e fistulas até doen-

ças mais importantes como doenças inflamatórias crôni-
cas, pólipos e neoplasias (algum tumor). O exame pode 
ser complementado com biópsias, cultura de materiais e 
citologias, quando necessário.

Retossigmoidoscopia - É um exame endoscópico que 
permite a visualização do interior da parte final do in-
testino grosso (reto e sigmóide) e o ânus. O instrumento 
utilizado é um tubo flexível com cerca de um metro de 
comprimento e um centímetro de diâmetro. Na extremi-
dade final desse tubo existe uma minicâmara que trans-
mite, para um monitor colorido, as imagens do interior 
do intestino. Essas imagens são fotografadas ou gravadas.

Retrator
(1) Instrumento cirúrgico que serve para afastar os bor-
dos de uma ferida ou para afastar estruturas do campo 
operatório.

(2) Os retratores são usados para se abrir as cavidades 
de acesso à manipulação cirúrgica. Podem causar lesões 
muito grandes nos tecidos, se usados impropriamente. 
A força excessiva aplicada a um retrator é um substituto 
muito pobre para uma incisão inadequada.

(3) de ombros – Tratamento de Radioterapia – Acessó-
rio para estabelecer o posicionamento em pacientes de 
cabeça e pescoço onde a abordagem com  campos látero-
-laterais sobre região cervical é otimizada com a retirada 
dos ombros do campo de tratamento. O paciente é po-
sicionado em decúbito dorsal e segura duas alças apoia-
das sobre seus pés, tracionando o ombro e retirando sus 
superposição da região cervical.

Retrovigilância - RDC Nº 57 - Ciclo produtivo do san-
gue humano e componentes e procedimentos trans-
fusionais - Processo investigativo desenvolvido com o 
objetivo de verificar a possível transmissão de agentes 
infecciosos pelo sangue por meio do resgate do histórico 
de doações de sangue anteriores de um mesmo doador 
com suspeita de soro conversão, principalmente no que 
se refere aos testes laboratoriais e a rastreabilidade/desti-
no das bolsas coletadas nas doações anteriores.

Reumatismo - Doença que se manifesta geralmente por 
inflamação dolorosa dos músculos e articulações.

Reumatologia - Especialidade médica que estuda as do-
enças reumáticas.

Reuso em diálise
(1) Hemodiálise – Sistema de Hemodiálise - RDC Nº. 
154 - Utilização, para o mesmo paciente, do dialisador e 
linhas arteriais e venosas, por mais de uma vez, após os 
respectivos reprocessamentos.

(2) RDC N° 11 - Boas Práticas para o funcionamen-
to dos serviços de diálise - Utilização do dialisador por 
mais de uma vez, para o mesmo paciente, após os res-
pectivos processamentos.

Reutilização
(1) Gerenciamento de resíduos hospitalares - Reapro-
veitamento direto sob a forma de um produto, tal como 
as garrafas retornáveis e certas embalagens reaproveitá-
veis.

(2) Dialisadores – Hemodiálise – Em função do seu 
alto custo, os dialisadores podem ser reutilizados por um 
mesmo paciente. No entanto, entre cada uso o dialisa-

R
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dor deve ser processado (lavado, esterilizado e passar por 
uma avaliação de volume e integridade das fibras). Os 
dialisadores e as linhas  arteriais e venosas podem ser uti-
lizados pelo mesmo paciente até 20 (vinte) vezes (exceto 
para pacientes portadores de HIV), quando for possível 
processar com uma máquina automática que realize teste 
de integridade das fibras.

Revelação – Radiologia - Procedimento que tem por 
objetivo transformar uma imagem fotográfica latente em 
imagem visível estável.

Revólver Dispensador de cimento ortopédico - Dis-
positivo manual concebido para conter uma seringa de 
cimento ortopédico e facilitar a distribuição do cimen-
to contido na seringa ao local de aplicação. O dispositi-
vo tem o formato de uma pistola com uma abertura no 
cano para incluir a seringa; quando se ativa o gatilho si-
tuado no cabo na extremidade proximal do dispositivo, 
um  pistão central empurra a seringa e força a saída de 
cimento pela extremidade distal. Trata-se de um dispo-
sitivo reutilizável.

Rinolaringoscópio - Sistema de Endoscopia Rinolaríngea.

Rinoscópio Rígido - Endoscópio projetado para ser uti-
lizado na observação, diagnose e tratamento do interior 
do nariz via narinas anteriores. É um endoscópio rígido 
com lentes óticas de retransmissão.

Risco
(1) Laboratórios de processamento de células progeni-
toras hematopoéticas provenientes de medula óssea e 
sangue periférico e bancos de sangue de cordão um-
bilical e placentário - Combinação da probabilidade de 
ocorrência de dano e da gravidade deste dano.

(2) Risco Biológico - Riscos em Laboratórios de Saúde 
- Está associado ao manuseio ou contato com materiais 
biológicos e/ou animais infectados com agentes biológi-
cos que possuam a capacidade de produzir efeitos noci-
vos sobre os seres humanos, animais meio ambiente. Em 
relação à biossegurança, os agentes biológicos são classi-
ficados de acordo com o risco que eles apresentam.

(3) Risco de Acidente - Riscos em Laboratórios de 
Saúde - É o risco de ocorrência de um evento negativo 
e indesejado do qual resulta uma lesão pessoal ou dano 
material. Em laboratórios os acidentes mais comuns são 
as queimaduras, cortes e perfurações.

(4) Risco Ergonômico - Riscos em Laboratórios de 
Saúde - Considera-se risco ergonômico qualquer fator 
que possa interferir nas características psicofisiológicas 
do trabalhador, causando desconforto ou afetando sua 
saúde. Pode-se citar como exemplos o levantamento e 
transporte manual de peso, os movimentos repetitivos, 
a postura inadequada de trabalho, que podem resultar 
em LER – Lesões por Esforços Repetitivos, ou DORT – 
Doenças Ósteo-musculares Relacionadas ao Trabalho. O 
ritmo excessivo de  trabalho, a monotonia, longos perío-
dos de atenção sustentada, ambiente não compatível com 
a necessidade de concentração, pausas insuficientes para 
descanso intra e inter-jornadas, assim como problemas 
de relações interpessoais no trabalho também apresen-
tam riscos psicofisiológicos para o trabalhador.

(5) Risco Físico - Riscos em Laboratórios de Saúde - 
Está relacionado às diversas formas de energia, como 
pressões anormais, temperaturas extremas, ruído, vibra-

ções, radiações ionizantes (Raio-x, Iodo 125, Carbono 
14), ultrassom, radiações não ionizantes (luz Infraverme-
lha, luz Ultravioleta, laser, micro-ondas), a que podem 
estar expostos os trabalhadores.

(6) Risco Ocupacional - São os riscos para a saúde ou 
para a vida dos trabalhadores decorrentes de suas ativi-
dades no trabalho.

(7) Risco químico - Riscos em Laboratórios de Saúde 
- Refere-se à exposição a agentes ou substâncias quími-
cas na forma líquida, gasosa ou como partículas e poeiras 
minerais e vegetais, presentes nos ambientes ou processos 
de trabalho, que possam penetrar no organismo pela via 
respiratória, ou possam ter contato ou ser absorvidos pelo 
organismo através da pele ou por ingestão, como solven-
tes,  medicamentos, produtos químicos utilizados para 
limpeza e desinfecção, corantes, entre outros.

Robô Cirúrgico - Dispositivo utilizado durante um pro-
cedimento cirúrgico para auxiliar o cirurgião para pre-
cisar o osso e modelação de tecido frágil ou como uma 
ajuda para navegação, por exemplo na colocação de um  
parafuso de pedículo em cirurgia espinhal. O dispositivo 
está baseado em tecnologia de computador e tipicamente 
consiste, por exemplo, de um console do operador, vídeo 
câmera e braços articulados. Também pode ser usado 
como uma ajuda no treinamento para especialização de 
cirurgiões em, por exemplo, neurocirurgia, espinhal, or-
topedia ou cirurgia de próstata.

Roda de Ombro – Fisioterapia – Equipamento destina-
do para reabilitação de ombro nos mais diferentes mo -
vi  mentos: flexão/extensão/rotação/abdução visando au-
mentar a amplitude, prevenir atrofias musculares, auxi-
liar o fortalecimento  da articulação  de ombro.

Rodenticida - Epidemiologia e Imunologia – Concei-
tos - Substância química utilizada para destruição de ro-
edores, geralmente por ingestão.

Roldana de Ombro – Fisioterapia - Elemento utilizado 
em processo de reabilitação do ombro na recuperação e 
manutenção de amplitude de movimento.

Rolo – Fisioterapia
(1) É um aparelho composto por três cilindros interliga-
dos, indicado para melhorar a força  muscular e a flexo-
-extensão da articulação do punho, em casos de sequelas 
deixadas por fraturas, em casos de artrites e artroses, au-
xiliando também na abdução e extensão do polegar, ne-
cessários para realizar a preensão. É contraindicado para 
os casos de deformações fixas irreversíveis.

(2) Posicionador em Espuma - É utilizado como apoio 
do corpo durante tratamentos que exijam que o paciente 
permaneça por longos períodos em decúbito dorsal, ou 
seja, barriga para cima. Apoiado sobre o rolo, o peso cor-
poral distribui-se melhor, gerando maior conforto e rela-
xamento muscular durante a aplicação de outros tipos de 
tratamento, como por exemplo: acupuntura, eletrotera-
pia, dermato-funcional, estética e massagem.

Rompedor de Membrana Amniótica Descartável - In-
dicado para auxiliar na técnica de amniotomia (ruptura 
artificial da membrana amniótica para indução do parto, 
ou quando se pretende acelerar o nascimento).

Roof Top - Instalações de ar-condicionado hospitalar 
/condicionador autônomo – Condicionador compacto, 
projetado para ser instalado ao tempo, sobre a cobertura.
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Rotas de Fuga – Saídas e/ou caminhos devidamente si-
nalizados e protegidos, a serem percorridos pelas pessoas 
para um rápido e seguro abandono do local em emer-
gências.

Rotuladora - Dispositivo pelo qual se fixam rótulos e eti-
quetas.

Rótulo - RDC Nº 57 - Ciclo produtivo do sangue hu-
mano e componentes e procedimentos transfusionais 
- Identificação impressa ou com os dizeres gravados, au-
toadesivos, aplicados diretamente sobre recipientes, em-
balagens, invólucros, envoltórios, cartuchos e qualquer 
outro protetor de embalagem, não podendo  ser remo-
vida ou alterada.

Roupa para Bioestimulação – Confeccionada com ma-
terial inorgânico biocerâmico ativo  chamado  MIG3®, 
que incorporado externamente no fio do tecido da rou-
pa terapêutica, provoca um efeito fotoquímico por meio 
de bioestimulação e produção do óxido nítrico (NO), 
que é vasodilatador, melhorando a circulação sanguínea 
e aliviando dores. Essas roupas são usadas também em 
clínicas de fisioterapia porque dão estabilidade. Elas são 
compostas por cristais bio ativos que absorvem o calor 
do corpo, devolvendo está energia em forma de raios in-
fravermelho longo que atravessam a pele estimulando o 
metabolismo celular.

Rouparia
(1) Lavanderia hospitalar - Nesta área ficam estantes 
para a roupa limpa. Deve ter também, armários fechados 
para armazenar as roupas de inverno, tipo cobertores, 
nos períodos de verão.

(2) Sala, área para carro roupeiros ou armário destinado 
à guarda de roupa proveniente da lavanderia.

RSS – Sigla de Resíduos de Serviços de Saúde.

RT – Sigla de Responsável Técnico.
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S.A.R.A. - Termos utilizados em Terapia Intensiva - É 
uma entidade causada por inúmeras doenças ou situações 
clínicas, que acabam por gerar uma agressão ao tecido 
pulmonar. Devido a esta agressão, ocorre uma resposta 
inflamatória aguda e há acúmulo de líquidos nos alvéo-
los (edema), prejudicando de forma importante a troca 
de oxigênio e, em estágios avançados, a retirada do gás 
carbônico do organismo. O tratamento atual inclui, na 
quase totalidade dos casos, necessidade de intubação (ou 
traqueostomia em determinadas situações) e de ventila-
ção artificial, a fim de utilizar-se de estratégias que otimi-
zem a troca de gases e permitam ao organismo receber 
tratamentos para a(s) doença(s) que causaram a SARA, 
enquanto, ao mesmo tempo, objetiva-se que o pulmão re-
cupere sua capacidade de troca gasosa. A despeito de toda 
pesquisa (muito extensa) em todo mundo e da  tecnologia 
avançada atualmente disponível, a SARA tem ainda uma 
elevada porcentagem de casos  que  evoluem desfavora-
velmente (óbito), de 35 a 60%, variando a depender da 
causa da SARA e das doenças associadas pré-existentes.

Sabonete
(1) Produto que possui ação de limpeza, usado para la-
var as mãos, com adição ou não de antissépticos. Com-
posto por partes hidrofílicas e lipofílicas possui quatro 
grupos principais: aniônicos, catiônicos, anfotéricos e 
não iônicos.

(2) Medicado - Produto para limpeza da pele que apre-
senta atividade antimicrobiana.

Saca Prótese – Odontologia
(1) Equipamento que permite realizar com sucesso as 
remoções de coroa e ponte sem estresse para o paciente.

(2) Instrumento cirúrgico articulado não cortante, uti-
lizado para remoção de prótese ou provisório através do 
método tradicional batidinha.

Saca-bocado – Ortopedia - Semelhante a um grande 
alicate, é utilizado na retirada de espículas ósseas em 
cirurgias ortopédicas.

Saca-Pino Cônico - Conjunto de ferramentas para a 
maleta de mecânica.

Sacos plásticos para acondicionamento de lixo - Ge-
renciamento de resíduos hospitalares  – Aqueles que 
são fabricados e comercializados com a finalidade espe-
cífica de acondicionar os resíduos sólidos resultante da 
atividade humana. 

Sagômetro -  Oftalmologia – Instrumento geralmente 
usado como-esferômetro comparador mede e compara  
curvas de lentes (com a curva do bloco padrão) com 
precisão  de 0,01 dioptria ou centésimo de milímetro, 
na flecha. Também mede a profundidade de vértice (fle-
cha) também chamada de sagita.

Saída
(1) de Dados (“display”) - Bombas de infusão - Siste-
mas de infusão - As saídas de dados das bombas de in-
fusão mais comuns são “displays” alfanuméricos e  LCD 
(“display” de cristal líquido); apresentam informações 
sobre a infusão em andamento: volume total a ser in-
fundido, fluxo (mL/h ou gotas/min), tempo total e tem-
po restante da infusão, dados sobre alarmes, etc.

(2) Hospitalar - Saída do doente do hospital por óbito 
ou por alta.

Sala
(1) Ambiente envolto por paredes em todo seu perímetro 
e uma porta.

(2) Laboratórios de processamento de células progeni-
toras hematopoéticas provenientes de medula óssea e 
sangue periférico e bancos de sangue de cordão umbi-
lical e placentário - Ambiente envolto por paredes em 
todo o seu perímetro e uma porta.

(3) de Admissão e Higienização - Unidade destinada à 
admissão e preparo do paciente.

(4) Sala de Atendimento - Unidade destinada à enfer-
magem para atendimento da clientela em unidades sani-
tárias ou ambulatórios.

(5) de Atendimento Individualizado - Ambiente desti-
nado ao atendimento individual do paciente por médico 
ou enfermeiro, com a finalidade de desenvolver ações de 
prevenção de doenças e promoção da saúde.

(6) de Autópsia - Ver Sala de necropsia.

(7) de Biópsia de Congelação - Ambiente no qual se rea-
lizam exames macroscópicos, microscópicos e processa-
mento técnico em material tecidual obtido por coleta a 
partir de esfregaço, aspirado, biópsia ou necropsia. Essa 
sala é dotada de equipamento para congelamento do ma-
terial tecidual.

(8) de Braquiterapia - Ambiente destinado à realização 
de tratamento de câncer utilizando material radioativo. 
São três os tipos de tratamento: baixa, média e alta taxa 
de dose, cada um dos  quais exige um ambiente próprio. 
Está presente na Unidade Funcional de Radioterapia.

(9) de Cirurgia - Unidade destinada à realização de in-
tervenções cirúrgicas.

(10) de Comando - Aparelho de Raios-x Fixo (Grande 
porte) - A sala de comando dos aparelhos convencionais 
de raios-x tem que por prioridade ser atrás de um biom-
bo de chumbo, ou ter paredes baritadas e vidro publífero 
para proteção radiológica do operador do equipamento, 
no painel de controle o operador pode estipular a técnica 
que será utilizada para realização do procedimento, Kvp, 
Ma e mas, este painel pode ser digital ou manual.

(11) de Curativos - Unidade destinada à execução de 
curativos.

(12) de Ecocardiografia - Ambiente no qual se realizam 
exames do coração utilizando equipamentos de ultrasso-
nografia. Está presente na Unidade de Métodos Gráficos.

(13) de Eletrocardiografia - Ambiente no qual se reali-
zam exames mediante registro das correntes elétricas 
produzidas no músculo cardíaco utilizando ele tro car-
dió grafo.

(14) de Eletroencefalografia - Ambiente no qual se rea-
li   zam exames mediante registro das correntes elétricas 
pro duzidas no encéfalo mediante aplicação de eletrodos 
sobre o couro cabeludo.

(15) de Entrevistas (UTI) – Ambiente destinado ao aten-
dimento de acompanhantes de pacientes internados na 
UTI, com vistas ao repasse de informações sobre o mesmo.

(16) de Espera - Unidade destinada a pacientes que 
aguardam atendimento, aos acompanhantes e visitas.

S
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(17) de Estabilização - Ambiente que funciona como 
uma estrutura local pré-hospitalar destinado à estabili-
zação de pacientes em estado crítico ou grave para poste-
rior referenciação à rede de atenção à saúde. Localiza-se 
em unidades ou serviços que ocupem posição estratégica 
em relação à rede de suporte ao Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU). Deve existir em locais ou 
municípios de grande extensão territorial com caracte-
rística rural ou isolamento geográfico de comunidades.

(18) de Exames de Ressonância Magnética - Ambiente 
onde são realizados exames por meio de ondas eletro-
magnéticas para obtenção de imagens com finalidade 
diagnóstica.

(19) de Exames de Tomografia - Ambiente no qual são 
realizados exames por meio de raios-x que produzem 
imagens do corpo humano em alta resolução.

(20) de Exames Telecomandados - Ambiente onde são 
realizados exames com equipamentos cujos comandos 
estão localizados em outro ambiente.

(21) de Fonomecanocardiografia - Ambiente onde são 
realizados estudos dos sons cardíacos e ondas de pulso 
utilizando um fonocardiógrafo.

(22) de Imunoistoquímica - Ambiente destinado à rea-
lização de exames ou processamento  técnico com a fina-
lidade de localizar antígenos em células de uma amostra 
de tecido biológico.

(23) de Macroscopia - Ambiente destinado à realização 
de exames a olho nu ou processamento técnico de mate-
rial biológico.

(24) de Necropsia - Ambiente destinado à realização de 
exame e guarda temporária de cadáveres em câmara fri-
gorífica.

(25) de Otoneurologia - Ambiente no qual se realizam 
exames referentes aos distúrbios do equilíbrio corporal 
e da audição.

(26) de Parto - Unidade destinada ao atendimento ao 
parto por via vaginal.

(27) de Potenciais Evocados - Ambiente no qual se rea-
lizam exames de potenciais evocados. Exames de poten-
ciais evocados são aqueles que aplicam estímulos elétri-
cos nos nervos e músculos.

(28) de Preparo - Unidade destinada a pesar, medir, ve-
rificar a pressão arterial ou outro preparo do cliente à 
consulta ou exame.

(29) de Preparo de Equipamentos e Materiais - Am-
biente destinado a realização  dos diversos procedimen-
tos de limpeza e desinfecção de equipamentos e materiais 
médico- hospitalares (respiradouros, sondas, etc.). Deve 
ser dotado de ducha para limpeza destes equipamentos.

(30) de Preparo e Armazenagem de Fontes - Ambiente 
no qual são preparadas e armazenadas substâncias con-
tendo partículas emissoras de radiação, para fins tera-
pêuticos ou de diagnóstico.

(31) de Pré-parto - Ambiente destinado a acomodar a 
parturiente durante a fase inicial do trabalho de parto. O 
quarto individual de internação pode ser utilizado para 
esta atividade.

(32) de Processamento da Roupa Limpa - Unidades de 
Processamento de Roupas de Serviços de Saúde - É o 
ambiente onde são realizadas atividades como centrifu-
gação, secagem, calandragem, prensagem, passadoria a 
ferro, separação da roupa limpa, dobragem, armazena-
gem e distribuição.

(33) de Psicomotricidade e Ludoterapia - Ambiente des-
tinado à realização de procedimentos terapêuticos, por 
meio de fonoaudiologia ou fisioterapia, visando desenvol-
ver e/ou recuperar capacidades psicomotoras. Nessa sala, 
tanto o fisioterapeuta quanto o fonoaudiólogo podem uti-
lizar atividades lúdicas como forma de tratamento. 

(34) de Recebimento da Roupa Suja - Unidades de 
Processamento de Roupas de Serviços de Saúde - É o 
ambiente onde a roupa suja é recebida, separada, classifi-
cada, pesada e introduzida na lavadora;

(35) de Recuperação Pós-Anestésica - Ambiente destinado 
à prestação de cuidados pós-anestésicos e ou pós-operató-
rios imediatos a pacientes egressos das salas de cirurgia.

(36) de Reidratação - Unidade destinada á reidratação 
de pacientes

(37) de Resíduos - Ambiente destinado à guarda interna 
provisória de recipientes de resíduos sólidos (lixo) segre-
gados até seu recolhimento ao abrigo de recipientes de 
resíduos.

(38) de Serviço - Ambiente presente em diversas Unida-
des Funcionais, destinado a apoiar as ações desenvolvi-
das no posto de enfermagem.

(39) de Terapia da Oxigenoterapia Hiperbárica - Am-
biente no qual se administra oxigênio a um paciente, 
com fins terapêuticos. Essa sala pode ser destinada a tra-
tamento individual ou coletivo.

(40) Sala de Terapia Ocupacional - Ambiente no qual se 
realizam procedimentos terapêuticos visando à readapta-
ção dos pacientes a suas atividades diárias.

(41) de Utilidades ou Expurgo – Ambiente destinado 
à limpeza, desinfecção e guarda dos materiais e roupas 
utilizados na assistência ao paciente e guarda temporá-
ria de resíduos. Deve ser dotado de pia e/ou esguicho de 
lavagem e de pia de despejo com válvula de descarga e 
tubulação de esgoto de 75mm no mínimo. Nos EAS de 
nível primário, pode-se dispensar a área de lavagem e 
descontaminação da central de material esterilizado – 
simplificada em favor das alas de utilidades.

(42) de Vacinação - Unidade destinada à conservação, 
preparo, aplicação e registro de vacinas.

(43) do Gerador de Ozônio - Ambiente destinado a abri-
gar o equipamento de produção de ozônio a ser utilizado 
em máquina lavadora de roupa que necessite desse gás.

(44) para Amiu - Ambiente destinado ao tratamento do 
aborto incompleto e à coleta de material para biópsia do 
endométrio, utilizando o aspirador manual intrauterino 
(Amiu). 

(45) para Exame Diferenciado - Ambiente destinado à 
realização de atendimentos e procedimentos específicos, 
em regime de urgência e emergência. Exemplos: sala es-
pecífica para exames de ginecologia, odontologia, otorri-
nolaringologia, oftalmologia etc. A sala recebe equipa-
mentos de acordo com a especialidade.
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(46) para Exame Indiferenciado - Ambiente destinado 
à realização de atendimentos e procedimentos de qual-
quer especialidade, em regime de urgência e emergência. 
A sala possui equipamentos e mobiliários que podem ser 
utilizados por qualquer especialidade. 

(47) para PPP - Ambiente específico  para realização,  
exclusivamente,  de partos  não cirúrgicos através de téc-
nicas naturais onde o pré-parto, o parto e o pós-parto 
acontecem no mesmo ambiente, tornando assim o parto 
mais humanizado, com a participação  intensa de acom-
panhantes (marido,  mãe, etc.) a parturiente. A sala deve 
possuir em  todas as faces, elementos construtivos ou de 
decoração que permitam o completo isolamento visual e, 
se possível acústico.

(48) para Subestação Elétrica - Ambiente destinado à 
localização dos equipamentos para transmissão, distri-
buição, proteção e controle de energia elétrica.

(49) para Turbilhão - Ambiente no qual se realizam pro-
cedimentos de hidroterapia utilizando técnicas de turbi-
lhonamento.

Salão para Cinesioterapia e Mecanoterapia - Ambiente 
amplo no qual se realizam procedimentos de fisioterapia 
utilizando tratamentos tanto por meio de movimentos 
ativos ou passivos quanto por aparelhos mecânicos.

Salpingoscópio - Instrumento para exame interno da 
nasofaringe e da trompa de Eustáquio.

Salto Ortopédico - É usado como elemento de prote-
ção na imobilização dos membros inferiores. Permite 
ao paciente caminhar evitando prejuízo à imobilização 
aplicada. Funciona como um amortecedor de impacto no 
momento de contato com o solo.

Saneamento - Conjunto de ações sobre o meio ambiente, 
a fim de controlar os fatores que exercem efeitos prejudi-
ciais à saúde.

Saneantes - Substâncias ou preparações destinadas à hi-
gienização, desinfecção ou desinfestação domiciliar, em 
ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso co-
mum e no tratamento de água.

Sangue de Cordão Umbilical e Placentário (SCUP) – 
Laboratórios de processamento de células progenito-
ras hematopoéticas provenientes de medula óssea e 
sangue periférico e bancos de sangue de cordão um-
bilical e placentário - Porção do sangue, rica em Células 
Progenitoras Hematopoéticas, que permanece nas veias 
da placenta e na veia umbilical após o parto.

Sanitário – Ambiente dotado de bacia(s) sanitária(s) e 
lavatório(s).

Saúde do Trabalhador - Conjunto de atividades que se 
destina à promoção e proteção da saúde dos trabalhado-
res, por meio de ações de vigilância epidemiológica e sa-
nitária e, ainda, visa a recuperação e reabilitação da saúde 
daqueles submetidos aos riscos e agravos advindos das 
condições de trabalho.

Scanner de Corpos para Exames em Cadáveres - Apa-
relho que faz verificações dentro do cadáver. Ele analisa 
desde a pele até o rosto dentro do osso.

Secadora - Lavanderia hospitalar - É um equipamen-
to para secar roupas. Possui dois cilindros, um interno, 

giratório, que movimenta a roupa, e outro externo fixo. 
1.5.6 – Prensa Destina-se a passar roupa pessoal. Cons-
ta de mesa de tela metálica, revestida de algodão, onde 
é estendida a roupa. A parte superior, que é uma chapa 
metálica, aquecida a alta temperatura, desce, exercendo 
pressão sobre a peça a ser passada.

Secretaria de Saúde - Unidade gerencial/administrativa 
e/ ou que dispõe de serviços de saúde, como vigilância 
em Saúde (Vigilância epidemiológica e ambiental; vigi-
lância sanitária), Regulação de Serviços de Saúde

Sedação - Termos utilizados em Terapia Intensiva - Me-
dicamentos utilizados para tornar o paciente inconscien-
te (ver coma induzido), propiciando maior conforto em 
fases do tratamento em que o estado de vigília (alerta) é 
desnecessário.

Segregação - Gerenciamento de resíduos hospitalares - 
Consiste na separação dos resíduos no momento e local 
de sua geração, de acordo com as características físicas, 
químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos en-
volvidos.

Segurança elétrica - Instrumento de teste – Instrumen-
to/dispositivo que executa testes elétricos de acordo com 
procedimentos preestabelecidos para estabelecer a segu-
rança de dispositivos médicos elétricos.

Seletor de Derivação – Eletrocardiógrafos - A seleção 
da derivação pode ser feita mecanicamente (através de 
chaves) ou por “software” (algoritmos de controle, via 
computador). Normalmente o seletor inclui a central de 
Wilson, formada por resistores que permitem obter si-
nais das extremidades igualmente balanceados; a partir 
dos quatro eletrodos de extremidades, obtém-se as deri-
vações aumentadas e a partir dos eletrodos precordiais, 
as demais derivações.

Semicríticas - Limpeza e desinfecção de superfícies em 
áreas hospitalares e manejo de resíduos - São aquelas 
onde se encontram pacientes internados e o risco de in-
fecção é menor. Ex.: Enfermarias Quartos, Ambulâncias, 
Ambulatórios.

Sensibilidade - Circuitos de Controle –Ventilador pul-
monar - Este controle é utilizado para determinar o nível 
de esforço que o paciente deve fazer para acionar uma 
ventilação obrigatória.

Sensor
(1) Dispositivo que responde a um estímulo físico como, 
por exemplo, calor, luz, som, pressão, magnetismo ou mo-
vimento e transmite um sinal proporcional ao detectado 
ou medido da propriedade física para a qual está respon-
dendo. O dispositivo primário pode exibir ou reagir aos 
sinais providos e pode fazer os ajustes de controle neces-
sários ao objeto/ambiente que é monitorado. Este disposi-
tivo é tipicamente uma sonda posicionada em um circuito 
ou localizada apropriadamente  para medir os parâmetros 
fisiológicos no caso dos equipamentos médicos.

(2) Ambiental - Sensor projetado e designado para mo-
nitorar o ambiente. Pode ser usado para monitorar parâ-
metros como, por exemplo, temperatura do ar, umidade 
relativa ou concentração de oxigênio na atmosfera. Este 
dispositivo deve ser usado junto com um dispositivo 
primário apropriado que tem tais capacidades como um 
dispositivo dedicado de monitoração.

S
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(3) de Ar - Bombas de infusão - Sistemas de infusão 
– Este sensor é posicionado junto ao equipo, após o me-
canismo de infusão, e opera de modo análogo ao sensor 
de gotejamento, com um LED de  um lado do tubo e um 
sensor fotoelétrico do outro: quando uma bolha de ar 
atravessa o tubo, mais luz chega ao sensor, e será enviado 
um sinal para o circuito de controle que disparará o alar-
me de ar na linha.

(4) de Fluxo Respiratório - É um dispositivo utilizado 
para medir a taxa de respiração de um paciente em ne-
cessidade de ajuda respiratória ou pessoa. Este dispositi-
vo é constituído por um fio flexível, que se encaixa por 
trás das orelhas, e um conjunto de dois pinos, que são 
colocados nas narinas. A respiração é medida por estes 
canos. A cânula/suporte permite que o sensor-termopar- 
ser colocado na posição ideal para detectar com exatidão 
as alterações de fluxo de ar térmicas nas vias oral / nasal, 
bem como a temperatura do ar nasal. Confortável ajustá-
vel e fácil de instalar.

(5) de Gás - Circuito de respiração - Dispositivo que 
sente gases em um circuito de respiração. Isto é achado 
tipicamente em dispositivos avançados como, por exem-
plo, sistemas ventiladores de anestesia, e é projetado para 
monitorar, o fluxo de gás para o paciente.

(6) de Gás de Sangue em Linha de Circulação Extra-
corpórea – Em circulação extracorpórea o sensor de gás 
de sangue online é um transdutor que mede o nível, per-
centual de gases dissolvidos no sangue.

(7) de Gás do Sangue - Dispositivo utilizado em conjun-
to com um sistema de derivação cardiopulmonar com a 
finalidade de sentir e prover um sinal mensurável que é 
mostrado ao dispositivo primário que exibe o nível de 
gases presente no sangue.

(8) de Gás do Sangue, Transcutaneo - Dispositivo utili-
zado para medir a pressão parcial de gás no sangue, quer 
dizer, tensão de oxigênio ou gás carbônico no sangue 
(pO2, pCO2), pela pele. O dispositivo transmite sinais 
elétricos a um dispositivo primário principal onde a aná-
lise dos sinais é executada e um resultado é apresentado, 
normalmente em um display.

(9) de Gotas - Bombas de infusão - Sistemas de infu-
são – Este sensor é posicionado junto à câmara de gote-
jamento do equipo e é composto normalmente, por um 
LED, que emite um feixe de luz, e um componente foto-
sensível, como o fototransistor. Cada gota interrompe o 
feixe de luz gerado pelo LED e corta a corrente no foto-
transistor, gerando um pulso. A frequência de pulsos é 
medida e comparada com o valor ajustado pelo operador 
no painel de controle. Se a frequência estiver fora da faixa 
selecionada, o circuito soa o alarme. Este sensor além de 
ser usado para medir o fluxo de infusão, também detecta 
fluxo livre.

(10) de Oxigênio - Dispositivo que detecta a presença e 
determina a concentração de oxigênio por paramagne-
tismo, eletroquímica, ou outras técnicas. O dispositivo é 
tipicamente usado como um componente de um analisa-
dor de oxigênio e monitores que determinam a porcenta-
gem de oxigênio em ar atmosférico ou gases medicinais 
usados em equipamento de cuidado respiratório.

(11) de Temperatura – Elemento para detecção de tem-
peratura.

(12) para Oxímetria - Sensores ópticos que convertem 
espectro de luz em sinais elétricos que são processados 
por um microcontrolador. A forma de trabalho deste 
equipamento se chama espectrofotometria, que mede a 
luz transmitida ou refletida. Os sensores captam a luz 
que atravessa os capilares do paciente juntamente com o 
pulso cardíaco. Os níveis de saturação de oxigênio tem 
relação com a coloração do sangue, e quanto maior a 
saturação, maior é o brilho e a cor vermelha, decorrente 
da presença de oxihemoglobina. Quanto menor a satu-
ração, maior a presença de desoxihemoglobina.  O oxí-
metro de pulso possui um led na cor vermelha que fun-
ciona como um emissor. Do outro lado há um sensor 
óptico que funciona como um receptor, que irá efetuar 
a leitura da luz emitida pelo led e que atravessou o cor-
po do paciente. Esta luz chega ao outro lado com vários 
espectros diferentes aos que quando foram emitidos pelo 
led. Geralmente o sensor do oxímetro  de pulso é colo-
cado em regiões periféricas do corpo do paciente, como 
ponta dos dedos, lóbulo da orelha, ou pés (somente em 
recém-nascidos). Com a recepção da luz que atraves-
sou o corpo do paciente e chegou até o sensor óptico, 
este envia os sinais elétricos para um circuito que trans-
forma esse sinal analógico em digital e posteriormente 
para um microcontrolador. O microcontrolador é res-
ponsável por efetuar os cálculos que foram programa-
dos em computador para enviar para a tela e mostrar 
ao usuário a onda pletismográfica, e com esta também é 
possível adquirir a frequência cardíaca.

Separador automático de componentes sanguíneos - 
Equipamentos para transfusão. Dispositivo automatiza-
do que otimiza o processamento de hemocomponentes  
no Serviço de Hemoterapia; selador, balanças e extrator 
em um só equipamento.

Sepse/choque séptico - Termos utilizados em Terapia 
Intensiva - Infecção que provoca uma inflamação ge-
neralizada, levando a disfunção cardiopulmonar, dos 
vasos sanguíneos e celular.

Seringa
(1) Mecanismos de Infusão - Bombas de infusão - 
Sistemas de infusão – Bombas com mecanismo  de 
infusão com seringa ou bombas de seringa utilizam 
uma seringa como reservatório da droga; garantem 
precisão elevada e fluxo contínuo para pequenos volu-
mes (menores que 100mL) de medicamentos potentes. 
Por infundirem soluções com precisão elevada e baixo 
fluxo, são particularmente apropriadas para aplicações 
pediá tricas e terapia intensiva, onde volumes pequenos 
de medicamentos com concentração elevada devem ser 
infundidos por um longo período de tempo. Neste me-
canismo a rotação do motor de passo é transmitida a 
um fuso (rosca sem fim) que movimenta o êmbolo da 
seringa. Normalmente uma mola ou um mecanismo a 
gás é utilizado para empurrar o êmbolo com força cons-
tante, criando uma pressão de infusão constante.

(2) Carpule - Odontologia - Utilizada para anestesia 
dentária e na irrigação de canais radiculares.

(3) Carpule com Refluxo - Odontologia - É utiliza-
da para auxiliar na aplicação de anestesia dentária. A 
serin ga carpule com refluxo evita a injeção acidental de 
anestésico num vaso sanguíneo.
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(4) Descartável - É um dispositivo que serve para bom-
bear líquidos mais ou menos viscosos. Além de bombear 
serve para inserir substancias em um paciente ou retirar 
sangue.

(5) Hipodérmica - É um elemento com uma agulha 
usado por profissionais da área da saúde para inserir 
substâncias líquidas por via intravenosa, intramuscular, 
intracardíaca, subcutânea, intradérmica, intra-articular; 
retirar sangue.

(6) para Odontologia - A seringa é um dos três com-
ponentes essenciais do arsenal dos anestésicos locais (os 
outros são a agulha e o cartucho). Ela é o veículo através 
do qual o conteúdo do cartucho anestésico é administra-
do ao paciente através da agulha.

(7) Tríplice – Odontologia – (a) Dispositivo que fica 
acoplado na cadeira do dentista possui dois botões para 
controle da saída de ar e água, que podem ser usados 
juntos ou separadamente. (b) É um acessório do equipo 
odontológico. Por ser um equipamento de fácil manu-
seio, pode ser acoplado a qualquer tipo de equipo, ob-
servando as orientações do fabricante para o seu uso 
adequado. Este equipamento é utilizado em procedi-
mentos odontológicos, intra e/ou extra bucal, indicado 
na limpeza, secagem, irrigação e umedecimento, seja 
através de ar, água ou a combinação de ambos (spray).

Seriografo - Também conhecidos como telecomanda-
dos, permite a execução de exames de raios-x, sem mo-
vimento do paciente com uma economia considerável 
de tempo e recursos, e com maior segurança para opera-
dor e o paciente. O equipamento é composto por mesa 
de exame que  tem movimento em rotação contínua e 
velocidade variável a fim de evitar aceleração súbita e 
permitir maior precisão do posicionamento; ampola 
de raios-x e mesa de comando que permite controlar 
o equipamento remotamente e facilitando o operador 
monitorar toda a conduta do exame, separados com vi-
dro de chumbo anti x. Outro componente importante é 
representado pelo sistema digital que oferece vantagens 
significativas se comparado ao sistema convencional.

Serpentina – Gases medicinais - RDC 50/03 - O mes-
mo que chicote.

Serra
(1) Equipamentos para a manutenção de materiais 
mecânicos - É uma máquina- ferramenta que, através 
da utilização de uma lâmina de serra com movimento 
alternativo secciona materiais metálicos.

(2) Circular com Mesa Móvel - Equipamentos para 
manutenção de mobiliário – Equipamento para serrar 
em linha reta, em sentido longitudinal, transversal, dia-
gonal e oblíquo.

(3) de Autópsia – Serra utilizada especificamente para 
procedimentos de autópsia.

(4) de Gesso – Serra utilizada especificamente para cor-
tar gesso nos ambientes hospitalar e ambulatorial.

(5) Fita – Equipamentos para a manutenção de mate-
riais mecânicos - Máquina ferramenta cuja fita de serra 
se movimenta continuamente, pela rotação de volantes e 
polias acionadas por um motor elétrico.

(6) Ortopédica Sagital - É um equipamento cirúrgico, 
que opera com tecnologia totalmente pneumática, des-
tinada para realizar cortes em tecidos ósseo-cartilagino-
sos, com a utilização de lâminas de serra, a frequência de 
deslocamento da lâmina é controlada através de um pe-
dal de acionamento progressivo, permitindo um controle 
total da aplicação do equipamento pelo usuário.

(7) para Osso - A serra de osso é utilizada para cortar 
osso, tanto em procedimentos médicos e veterinários 
como também em açougues.

(8) Tico-Tico Portátil - Equipamentos para manuten-
ção de mobiliário – Serra adequada para cortes comple-
xos, como os feitos em curva, por exemplo.

Serviço
(1) Auxiliar de Diagnóstico e Terapia - Unidade de 
Saúde onde são realizadas atividades que auxiliam o 
diagnós tico ou complementam o tratamento e a reabili-
tação do paciente.

(2) Complementar de Diagnóstico e Tratamento - Uni-
dades onde são realizadas atividades que auxiliam a de-
terminação do diagnóstico e complementam o tratamen-
to e a reabilitação de doentes.

(3) Crítico - Serviço que pode afetar a qualidade dos pro-
dutos ou serviços críticos da instituição.

(4) de Diálise – Hemodiálise – Sistema de Hemodiálise 
- RDC Nº. 154 (a) Serviço destinado a oferecer modali-
dades de diálise para tratamento de pacientes com insufi-
ciência renal crônica. (b) Autônomo – Serviço de diálise 
com autonomia administrativa e funcional, podendo fun-
cionar intra ou extra hospitalar. (c) Hospitalar –Serviço 
de diálise que funciona dentro da área hospitalar vincula-
do administrativa e funcionalmente a este hospital.

(5) de Hemoterapia - Estabelecimento de saúde que de-
senvolve atividades de hemoterapia.

(6) de Manutenção - Unidade destinada à manutenção 
de instalações, materiais e equipamentos necessários ao 
funcionamento do estabelecimento de saúde.

(7) de Nutrição e Dietética - Unidade Funcional desti-
nada a proporcionar assistência alimentar aos pacientes, 
funcionários e, em alguns casos, aos visitantes. Com-
põem esse serviço: cozinha, refeitórios etc.

(8) de Radiodiagnóstico, ou simplesmente Serviço - 
Proteção Radiológica - Estabelecimento, ou um setor 
definido do estabelecimento ou instituição, onde se rea-
lizam procedimentos radiológicos médicos ou odonto-
lógicos. Nesta definição estão incluídos os consultórios 
odontológicos com equipamento de raios-x diagnósticos.

(9) de Radioterapia – Medicina Nuclear -Serviço de saú-
de especializado, isolado ou integrante de uma unidade 
hospitalar, onde são realizadas práticas de radioterapia.

(10) de Saúde ou Instituição de Assistência à Saúde - 
Todos os serviços relacionados ao atendimento à saúde.

(11) Geral - Unidade que supre o estabelecimento de 
saúde, de roupa, alimentação, transporte e todo material 
necessário ao seu funcionamento.

SESMT – Sigla de Serviços Especializados em Medicina 
do Trabalho.

S
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Sessão de diálise - RDC N° 11 - Boas Práticas para o 
funcionamento dos serviços de diálise - Procedimento 
de substituição da função renal realizado em um período 
determinado, de forma regular e intermitente atendendo 
a prescrição médica.

Sgmoidoscópio
(1) Endoscópio projetado para observação, diagnose, e 
tratamento do intestino grosso que conduz ao reto. A 
porção de inserção pode ser flexível ou rígida. A imagem 
transmitida ao sistema pode ser por um fibroscópio via 
fixe fibróptico ou um videoscópio com um dispositivo 
emparelhado para carregamento (CCD) compartilhado 
na extremidade, ou retransmissão ótica por lente.

(2) Flexível - Endoscópio projetado para observação, 
diagnose, e tratamento do intestino grosso que conduz 
ao reto. À parte de inserção é flexível para adaptar a con-
tornos do corpo e a transmissão de imagem é feita por 
um feixe fibróptico.

(3) Flexível com Vídeo - Endoscópio projetado para ob-
servação, diagnose, e tratamento do intestino grosso que 
conduz ao reto. À parte de inserção é flexível para adaptar 
aos contornos do corpo e a  transmissão de imagem é fei-
ta por um videoscópio com um dispositivo emparelhado 
para carregamento (CCD) compartilhado na extremidade.

(4) Rígido - Endoscópio projetado para observação, 
diagnose, e tratamento do intestino grosso que conduz 
ao reto. Sua porção de inserção é rígida e inflexível a cavi-
dades do corpo. A imagem transmitida ao sistema dar-se 
por retransmissão ótica por lente.

Shunt - Desvio de líquidos de um órgão, cavidade ou 
qualquer outra parte do corpo, Realizado por meio de 
uma fístula ou dispositivo mecânico (shunt arterioveno-
so, shunt ventriculoatrial).

Silo - Equipamento destinado ao armazenamento de só-
lidos.

Símbolo Internacional da Radiação Ionizante - Prote-
ção Radiológica – Símbolo utilizado internacionalmente 
para indicar a presença de radiação ionizante. Deve ser 
acompanhado de um texto descrevendo o emprego da 
radiação ionizante.

Simetrógrafo – Instrumento utilizado para avaliação de 
coluna, joelho, quadril, ombro, verificando os desvios e 
as assimetrias corporais posturais.

Simulação – Medicina Nuclear
(1) Ato de simular o posicionamento do paciente, os ân-
gulos de entrada e características dos campos de trata-
mento, em que são definidos os volumes a serem irradia-
dos e os dispositivos que devem ser utilizados durante o 
tratamento.

(2) Virtual  – Simulação feita com recursos computa-
cionais que reproduzem a geometria do equipamento de 
tratamento, gerando imagens congruentes aos filmes de 
verificação.

Simulador
(1) Instrumento que simula um ou mais parâmetros 
como, por exemplo, função ou medida, e pode ser usa-
do para calibrar dispositivos médicos que monitorava, 
diagnosticava ou tratava do paciente. Também pode ser 
usado para treinamento.

(2) Medicina Nuclear – Equipamento que simula com 
precisão da mesma ordem de grandeza as  características 
mecânicas do equipamento de tratamento e emite raios-x 
para registro.

(3) de Arritmia – Dispositivo que eletronicamente simu-
la digitalmente arritmias cardíacas pacientes com a fina-
lidade de executar testes quantitativos e qualitativos em 
eletrocardiógrafo (ECG) ou no treinamento de pessoal 
no reconhecimento de várias arritmias cardíacas.

(4) de Eletrocardiograma – Instrumento que simula a 
atividade elétrica do coração humano, simulando um 
eletrocardiograma (ECG). Também pode ser equipa-
do com outras funções fisiológicas como, por exemplo, 
pressão sanguínea, respiração ou temperatura. É usado 
para testar e calibrar equipamento de ECG que monitora 
e grava. Também pode ser usado para conferir continui-
dade do cabo do paciente e treinar pessoal de cuidados 
com o paciente.

(5) de Eletroencefalograma – Instrumento que eletroni-
camente simula sinais fisiológicos ar ti ficiais ou reproduz 
dados de pacientes digitalmente. Vários modelos execu-
tam testes quantitativos rápidos no local de operação do 
eletrencefalógrafo (EEG) registrador ou monitor e checa 
continuidade dos cabos de paciente e funções de alarme. 
O simulador também pode ser usado para treinar pessoal 
de cuidados médicos para reconhecer uma variedade de 
formas de ondas de sinais fisiológicos.

(6) de Escada - É um aparelho novo presente nas acade-
mias mais modernas atuais, mas é um exercício muito 
conhecido por todos nós que já conhecemos as escadas 
comuns. A novidade e o sucesso do simulador de escada 
é o resultado que ele traz rapidamente ao corpo, quei-
mando muitas calorias em apenas meia hora de treino e 
também a tonificação dos músculos inferiores.

(7) de Pressão Sanguínea Invasivo – Instrumento uti-
lizado no teste/calibração de dispositivo invasivo de 
monitoração da pressão sanguínea do paciente. Simula 
a produção elétrica gerada pelo transdutor de pressão 
sanguínea. Alternativamente, pode imitar uma fonte de  
pressão para teste/calibração de sistema transdutor/mo-
nitor da pressão sanguínea.

(8) de Pressão Sanguínea Não Invasiva - Instrumen-
to utilizado para testar dispositivos de monitoração de 
pressão de paciente não invasivos como, por exemplo, 
esfigmo manômetro eletrônico. Simula pequenas varia-
ções de pressão produzidas pelo manguito de oclusão.

(9) de Pulmão - Dispositivo utilizado para simular o efei-
to da ventilação mecânica nos pulmões com a finalidade 
de testar ventilador e para a educação de pessoal clínico.

(10) de Remo – Neste dispositivo o atleta simula a remada 
em uma máquina, como se estivesse dentro de um barco.

(11) de Saturação de Oxigênio – Dispositivo projetado 
para simular saturação de oxigênio arterial e/ou taxa de 
pulso para testar/calibrar oxímetro de pulso e seus sen-
sores.

(12) de Som do Coração – Instrumento que produz sons 
e ruídos do coração, simulando a cronometragem, inten-
sidade do som, e qualidade real do som do coração para 
propósitos pedagógicos.

miolo dicionário.indd   234 07/03/2019   18:17:09



DICIONÁRIO TÉCNICO – EqUIPAMENTOS MÉDICOS & TECNOLOGIAS APLICADAS À SAúDE

235

(13) de Terapia por Radiação –  Sistema de simulação 
de terapia por radiação é especialmente configurado para 
sistema de diagnóstico por raios-x como, por exemplo, 
fluoroscópico, planar, CT, e hardware associado e softwa-
re utilizado no planejamento da aplicação de terapia por 
radiação. É utilizado para localizar o volume de campo 
exposto durante a terapia por radiação e confirmar a 
posição e tamanho do campo de irradiação terapêutico 
produzido por valores específico de parâmetros de tra-
tamento que foram desenvolvidos. Pode incluir análise 
de sinais e equipamento de indicação, paciente e suporte 
para equipamento. Um Sistema planejado de terapia por 
radiação pode tipicamente possuir interface para receber 
os parâmetros que são medido para posteriormente usá-
-lo nos cálculos do tratamento.

(14) de Terapia por Radiação, Software de Aplicação – 
Software individual ou grupo de programas, rotinas ou 
algoritmos que adicionado a um computador específico 
que contribui com a na visualização, processo e/ou aná-
lise da capacidade de configuração do sistema simulador 
de terapia por radiação. Um ajuste básico de programas 
de aplicações e rotinas é incluído no computador contro-
lador do sistema de terapia que podem ser atualizados 
para corrigir erros de programação ou adicionar novas 
capacidades ao sistema. Qualquer programa aplicativo 
ou pacotes de programas deve combinar com o hardware 
específico ou acessórios para funcionar como planejado. 
Pacotes de programas de aplicação são identificados tipi-
camente por um nome proprietário (comercial) e “ver-
são” ou número de “atualização.”

(15) de Terapia por Radiação, Software de Sistema 
Operacional – Software de sistema operacional básico 
(ou programa permanente), isto é, específico para a uni-
dade central de processamento incorporado na configu-
ração do simulador de terapia por radiação. Isto inclui 
o software ou programas básicos e de rotinas fornecidas 
pelo fabricante do computador, um drive em um com-
putador específico ajuda no desempenho das tarefas dos 
operadores, programadores de aplicações e programas 
com várias funções de suporte. Um nome proprietário 
(comercial) e um “número da versão” são geralmente 
usados para identificar versões diferentes de sistema ope-
racional.

(16) para Radioterapia – Simulador - Equipamento uti-
lizado na Radioterapia, que simula o tratamento radiote-
rápico por possuir as mesmas especificações geométricas 
que os equipamentos de tratamento, acelerador linear e a 
cobaltoterapia. Seu objetivo é planejar os tratamentos a 
que os pacientes de radioterapia serão submetidos.

(17) Radioterápico - O simulador é um equipamento uti-
lizado na Radioterapia, que simula o  tratamento radiote-
rápico por possuir as mesmas especificações geométricas 
que os equipamentos de tratamento, acelerador linear e a 
cobaltoterapia. Seu objetivo é planejar os tratamentos a 
que os pacientes de radioterapia serão submetidos.

(18) Respiratório – Dispositivo que permite o opera-
dor determinar se equipamento de respiração está fun-
cionando corretamente, também ensinar os estudantes, 
médico e pessoal  paramédico a utilização e interpreta-
ção de monitores de eletrocardiógrafo (ECG)/respiração. 
Utiliza, por exemplo, circuito digital para memória ou 
simula taxa de respiração e, para alguns tipos, som. O 
dispositivo também pode ser usado para testar e avaliar 
ventiladores mecânicos.

Sinalização Luminosa - É empregada para indicar a pre-
sença de pessoas em áreas confinadas tais como: salas de 
imunofluorescência, câmaras assépticas, câmaras escuras 
etc. As saídas de emergência bem como as rotas de escape 
são providas de sinalização luminosa, conectadas a uma 
fonte de suprimento de energia de emergência.

Sincronizador
(1) Dispositivo de monitorização fisiológica utilizada 
como um componente de um sistema de imagens de 
diagnóstico, por exemplo, raios-x, medicina nuclear, res-
sonância magnética (MRI) ou ultrassom, que produz 
um sinal que permite a formação da imagem ou a co-
leta de dados para ser sincronizado com um parâmetro 
fisiológico mensurável específico, por exemplo, o início 
da atividade respiratória de um paciente ou do ciclo do 
coração.

(2) e Monitor de ECG - Cardioversores – Para que a 
aplicação do pulso desfibrilatóriose dê no instante ade-
quado (e com isso se evite que uma arritmia mais simples 
evolua para uma fibrilação ventricular), o cardioversor 
deve possuir circuitos que o permitam monitorar a ativi-
dade elétrica do coração e inibir a aplicação da descarga 
se o momento não for adequado: (a) O monitor capta o 
sinal de ECG através de eletrodos convencionais ou atra-
vés das próprias pás do cardioversor (mais comum); (b) 
O sincronizador é um circuito que detecta a onda R do 
ECG (momento de contração dos ventrículos ou sístole) 
e libera a descarga desfibrilatória solicitada pelo opera-
dor logo após esta detecção, em um intervalo de tempo 
inferior a 30 ms.

Sindesmótomo - Odontologia - Usado para separar a 
gengiva do dente e do osso.

Síndrome - Termos utilizados em Terapia Intensiva
(1) de Disfunção dos Múltiplos Órgãos e Sistemas 
Condição clínica associada a grave lesão orgânica, que, 
quando não revertida progride para a morte.

(2) do Desconforto Respiratório Agudo (S.D.R.A vide 
S.A.R.A (Sd. da Angústia Respiratória do Adulto).

Sinoptóforo – Equipamentos destinado ao exame no 
contexto da avaliação de ortóptica, que visa a quantifi-
cação do estrabismo e avaliação dos três graus da visão 
binocular.

Sinoscópiorígido - Endoscópio projetado para ser usado 
na observação, diagnose, e tratamento dos seios parana-
sal. É um endoscópio rígido com um sistema-imagem de 
retransmissão ótica por lente.

Síntese - É o conjunto de manobras manuais e instru-
mentais destinadas a restituir a continuidade anatômica 
e funcional dos tecidos que foram separados na cirurgia 
ou por traumatismo.

Sistema
(1) a Laser (a) para Depilação - Consiste em retirar os 
pelos em um aparelho que os remove através da expo-
sição a um laser. (b) para Terapia - O laser terapêutico 
ou fototerapia com laser de baixa intensidade em uma 
série de indicações, podendo ser usado isoladamente ou 
como coadjuvante de outros tratamentos, sempre que se 
necessite efeito local (já que estimula a microcirculação. 
O laser terapêutico de baixa intensidade tem sido ampla-
mente utilizado para tratamentos alternativos e não inva-

S
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sivos,  promovendo aceleração nos processos de cicatri-
zação, redução da dor, edema, modulando a inflamação 
e também recentemente está sendo utilizado na área de 
estética facial e corporal. Essa técnica tem despertado 
aos profissionais da saúde como médicos, dentistas, te-
rapeutas, fisioterapeutas e profissionais da área estética 
recomendando cada vez mais o tratamento através da fo-
toterapia ampliando continuamente a sua aplicabilidade 
devido aos resultados satisfatórios e por se tratar de uma 
técnica totalmente não invasiva, aplicando em diversas 
patologias e mais recentemente no anti envelhecimento 
e na  estética. A laserterapia ou fototerapia atua aceleran-
do o processo de cicatrização no fechamento de feridas, 
pré e pós operatórios cirúrgicos, inflamações, atuando 
na estimulação e reparo de células nervosas em pares-
tesias e nevralgias, lesões de mucosites oral, atua como 
drenagem linfática melhorando o edema, trata manchas 
faciais, lifiting facial, olheiras, hipodistrofia genóide (ce-
lulite), involução cutânea (rejuvenescimento facial), fla-
cidez. A luz emitida pelos  equipamentos laser apresenta 
características específicas dos fótons que a compõem. 
Em  contraste com os lasers de alta potência acima de 1W 
com efeitos de aquecimento local do tecido  promovendo 
corte, vaporização e ablação. Os lasers de baixa intensi-
dade operam em potências na faixa de miliwats (mw) e a 
irradiação emitida não é térmica, o que significa que seus 
efeitos biológicos não são causados por calor perceptível 
ou lesão celular e sim, por efeitos fotofísicos, fotoquími-
cos e fotomecânicos nas células dos tecidos irradiados. O 
tratamento do laser é local e indolor e a duração e núme-
ro de sessões vão depender de cada tratamento.

(2) a LED para Terapia (a) A ledterapia é um tratamen-
to que utiliza o LED – Light Emitting Diode  – energia 
luminosa que se comporta em ondas de fluxo de partí-
culas denominadas fótons, através de equipamentos com 
cristais semicondutores. Com as doses e comprimentos 
de onda adequados, os  LEDs são terapêuticos e auxiliam 
na renovação tecidual, principalmente quando associado 
a cosméticos que ajudam a reparar e regenerar os com-
ponentes celulares. É indicado no tratamento de rugas, 
linhas de expressão, cicatrizes, flacidez, acnes, olheiras, 
manchas na pele, fotoenvelhecimento, estrias e  celulites. 
A ledterapia funciona como um sistema de aplicação pro-
gramada com diferentes comprimentos de ondas de luz, 
indicado para tratar irregularidades da pele. (b) Sistema 
de aplicação programado com diferentes comprimentos 
de onda de Luz, indicado para tratar irregularidades da 
pele tais como: Acne, Oleosidade, Melasmas, Vasinhos e 
Colágeno. É um aparelho desenvolvido para favorecer o 
rejuvenescimento facial e a tonicidade da pele, melho-
rando a qualidade da pele. Trabalha através de fototera-
pia por leds, que são diodos emissores de luz.

(3) Aberto - RDC N° 11 - Boas Práticas para o funcio-
namento dos serviços de diálise - Sistema onde é possí-
vel o contato do dialisato com o meio ambiente.

(4) Artroscópio Raspador - Sistema dedicado utilizado 
para efeitos de intervenção cirúrgica artroscópica (res-
secção) de uma articulação, normalmente, as articulações 
do joelho ou no ombro. É tipicamente opera utilizando 
um motor acionado faca (debridador) rotativa para a re-
moção de cartilagem defeituosa (desbridamento), e uma 
broca rotativa (abrasão), para a remoção e a formação do 
perfil de conjunto. Ele é utilizado em combinação com os 
endoscópios adequados.

(5) Cabo/Mangueira do Raspador - Dispositivo utiliza-
do em um sistema raspador para conectar o instrumen-
to cortante para a unidade de controle ou uma fonte de 
acionamento direto. Uma forma de acionamento pode 
ser, por exemplo, pressurização por gás ou uma corrente 
elétrica de baixa voltagem que depende do projeto, que é 
enviado por este cabo/mangueira.

(6) Centralizado – Gases medicinais - RDC 50/03 - 
Conjunto formado pela central de suprimento, rede de 
distribuição, e postos de utilização destinados a forne-
cer suprimento contínuo de oxigênio, óxido nitroso, ar 
e vácuo.

(7) Combinado de Ultrassom e Eletroestimulação 
para Terapia - Gerador de ultra som e correntes de mé-
dia frequência destinado ao tratamento pré-cirúrgico 
ou pós- cirúrgico, drenagem de hematomas, celulites, 
hidrolipoclasia, fortalecimento muscular, ionização, etc.

(8) Computadorizado (a) de Anestesia - Equipamento 
injetor de anestesia preciso e precioso, que utiliza siste-
ma computadorizado, para efetuar a injeção do líquido 
anestésico com grande precisão. A dinâmica de penetra-
ção do líquido anestésico é adequada para cada tipo de 
tecido. Essa característica é imprescindível tanto para 
impedir a dor, como para evitar a maioria dos efeitos 
colaterais relacionados com as injeções anestésicas. (b) 
de Teste de Esforço - Sistema computadorizado de teste 
de esforço deve ser totalmente controlado e gerenciado 
via software, com protocolos pré-estabelecidos, sendo 
capaz de exercer total controle sobre o funcionamento 
da esteira (velocidade e inclinação) e sistema de aquisi-
ção de ECG, tal como gerar relatórios e laudos de forma 
automática.

(9) de Aferese (a) Aférese é uma palavra de origem gre-
ga, que significa separação. É um procedimento de doa-
ção de sangue, em que é possível separar e retirar um dos 
componentes sanguíneos através da utilização de um 
equipamento automatizado. A doação por aférese é um 
processo simples e seguro, que permite a coleta de deter-
minada porção do componente sanguíneo desejado. Ou 
seja, só uma parte do total das células é removida. No 
procedimento, um equipamento de sistema inteligente 
retira parte do sangue, separa por centrifugação o he-
mocomponente desejado e devolve ao doador o restante. 
A doação por aférese pode ser realizada para ajudar no 
tratamento de doenças autoimunes, leucemia, hemorra-
gias e transplantes. (b) Equipamento utilizado para se-
parar e retirar um dos componentes sanguíneos.

(10) de Alarmes - Ventilador pulmonar - Os sistemas 
de alarmes têm a função de alertar o médico ou enfer-
meira de possíveis alterações em pacientes, ou proble-
mas de mau funcionamento do equipamento.

(11) de Análise de Assento e Posicionamento – Fisio-
terapia – Sistema de mapeamento de pressão de interfa-
ce portátil que capta a distribuição da pressão nas costas 
e no assento e a área de contato. Este sistema fornece 
dados quantitativos para o diagnóstico e a tomada de de-
cisão objetiva no modo do tratamento. Para os clínicos 
que tratam úlceras, úlceras de pressão e outras compli-
cações relacionadas com assentos e posicionamento, o 
equipamento ajuda na seleção ideal e design de superfí-
cies de apoio de assento e posicionamento e soluções di-
retamente na clínica. Para os pesquisadores que estudam 
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a função de design, assento e fundação de cadeiras, al-
mofadas, materiais de  apoio e colchões, o equipamento 
fornece informações de dados para responder a hipóte-
ses de pesquisa ou perguntas de desenvolvimento.

(12) de Analise de Holter - Sistema capaz de ler e pro-
cessar as informações eletrocardiográficas gravadas no 
gravador Holter ECG.

(13) de Análise de Marcha - A marcha humana é uma ati-
vidade complexa, pois deriva da ação coordenada de sofis-
ticados sistemas de controle neural e de atuação biomecâ-
nica (sistema músculo esquelético). Os sistemas de análise 
de marcha consistem em um conjunto de instrumentos 
sincronizados para a medição da cinemática (1) 3D, cinéti-
ca (2) e fases de atividade de alguns músculos superficiais 
dos membros inferiores dos seres humanos. Esses siste-
mas auxiliam na análise da marcha e sua compreensão 
para o planejamento de tratamentos de reabilitação.

(14) de Análise de Pé e Marcha com Sapato – Fisiotera-
pia – Fornece informações de pesquisa e qualidade que 
podem ser usadas em aplicações do mundo real, como o 
design e testes ortopédicos, descarga de pés diabéticos e 
avaliação de calçados e técnicas em atletas de elite.

(15) de Análise de Pés Descalços – Fisioterapia – Sis-
tema de tapete de chão de baixo perfil que capta as pres-
sões plantares dos pés descalços. Os dados objetivos e 
quanti ficados coletados pelo sistema podem ser analisa-
dos no diagnóstico de suporte e modo de tratamento. Ao 
con trário dos testes tradicionais, o sistema fornece uma 
per cepção da função e biomecânica do pé e identifica as 
regiões de alta pressão plantar que não podem ser vistas 
a olho nu. Mapeia os pacientes com base nas pressões do 
pé, função e problemas relacionados à postura. Identifi-
ca rapidamente as pressões do pé, função do pé e alguns 
parâmetros de marcha. Monitora o progresso/eficiência 
da função do pé durante a reabilitação ou treinamento 
muscular. Recomenda palmilhas e/ou calçado em um 
ambiente de varejo. Material de laboratório para confec-
ção de próteses e pesquisa científica.

(16) de Ar Sintético - Etilômetro - NIE-DIMEL-066 - 
Aparato composto de um cilindro contendo mistura ga-
sosa composta por oxigênio 20 % ± 0,5 % e nitrogênio 
com pureza igual a 99,99 %, passando por uma central 
controlada por reguladores de pressão, com duplo está-
gio e rotâmetro.

(17) de Ar-Condicionado Unitário – Instalações de ar-
-condicionado hospitalar - Sistema constituído por um 
ou mais condicionadores autônomos de qualquer tipo e 
capacidade, servido a um recinto ou a um grupo de re-
cintos, constituindo uma fração autônoma da edificação.

(18) de Aspiração Endodôntica - Odontologia - É utili-
zado para remover solução irrigante do interior do canal 
radicular. Geralmente, os sistemas de aspiração são com-
postos por cânulas de aspiração em diversos tamanhos 
sem bisel e adaptador que une a cânula de aspiração ao 
sistema de sucção do consultório odontológico. É impor-
tante que as cânulas não contenham bisel e que sejam 
fornecidas em diferentes diâmetros.

(19) de Aspiração Traqueal - É um recurso mecânico 
simples e importante na rotina hospitalar. É amplamente 
utilizado em pacientes em Unidade de Terapia Intensiva, 
sob ventilação mecânica ou não, ou em pacientes de leito 

hospitalar que não conseguem expelir voluntariamente 
as secreções pulmonares traqueobrônquicas, sangue e 
vômitos, sem traumatismos, com a finalidade de manter 
as vias aéreas permeáveis, prevenir infecções, promover 
trocas gasosas, incrementar a oxigenação  arterial e me-
lhorar a função pulmonar.

(20) de Avaliação e Testes Isocineticos - É uma análise 
muscular computadorizada, onde são avaliados os pos-
síveis desequilíbrios e déficits musculares que levam ao 
desgaste prematuro das articulações, fornecendo-nos da-
dos de força, potencia e resistência muscular proporcio-
nando orientação e direcionamento na reabilitação e/ou 
treinamento muscular.

(21) de Barbeiro - Dispositivos e sistema especial que 
são tipicamente utilizados para cirurgia pela pele nas 
juntas como, por exemplo, joelho ou ombro. Alguns sis-
temas podem ser específicos para outras áreas como, por 
exemplo, a cavidade nasal. É tipicamente usado em com-
binação com endoscópios dedicados que proporcionam 
para o cirurgião uma visão geral da cirurgia.

(22) de Biópsia Estereotáxica, Raios-x de Diagnóstico 
– Mamografia - Sistema utilizado para inserção de dis-
positivos de biópsia, normalmente designado de agulhas, 
numa mama, a fim de extrair uma biópsia de um tumor 
suspeito. Este sistema é composto de uma unidade de 
bió psia com guias de agulha, agulhas, mesa para exames, 
uma integrante computador para comunicar lesões coor-
denadas. Este grupo dispositivo inclui unidades autôno-
mas, bem como unidades que montar em uma unidade 
radiográfica mamográfica existente. Esse dispositivo é 
tipicamente exclusiva para  as mulheres, mas pode ser, 
quando necessário, aplicado aos homens.

(23) de Braquiterapia – Medicina Nuclear – Também 
conhecida por radioterapia interna, radioterapia de fon-
te selada, curieterapia ou endocurie terapia, é uma forma 
de radioterapia em que se coloca uma fonte de radiação 
dentro de, ou junto à área que necessita de tratamento. A 
braquiterapia é utilizada normalmente como tratamento 
eficaz contra o cancro (câncer) do colo do útero, da prós-
tata, da mama e da pele, podendo também ser utilizada no 
tratamento de tumores em diversas outras áreas do corpo.

(24) de Calibração de Passo (Sistema Walkway) – Fisio-
terapia – A calibração é um procedimento para conver-
ter a saída digital sem tratamento do sensor do Walkway 
em unidades de engenharia, como força em libras (lb), 
quilogramas (kg) ou Newtons (N), e pressão em libras 
por polegada quadrada (psi),  quilogramas por centíme-
tro quadrado (kg/cm2) ou quilo Pascals (kPa). Para os 
sistemas Walkway com testes de caminhada, existe um 
método recomendado: Passo. Para testes em pé, existem 
dois métodos padrão: Passo e Ponto.

(25) de Campo Livre - Foi desenvolvido para avaliação 
de exames audiométricos na faixa de frequência de 250 
à 8000Hz e faixa de fala(teste de fala), para saída de alta 
intensidade, devendo possuir impedância adequada para 
qualquer tipo de audiômetro. 

(26) de Circulação Extracorpórea - Conhecido também 
como máquina coração-pulmão é um equipamento que 
é responsável por receber o sangue pobre em oxigênio 
do paciente, e retorná-lo oxigenado ao paciente. É ne-
cessário para todas as cirurgias nas câmeras cardíacas, 
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mesmo que o coração fique batendo, que precise de 
oxigenação do sangue. ma máquina que faz propul-
são e aspiração do sangue (tem contato com os tubos), 
o oxigenador de membrana (onde ocorre a oxigenação 
do sangue), reservatório,- bio-pump (bomba centrífuga), 
cardioplegia(sistema de mistura de sangue e solução car-
dioplégica) e os tubos(arterial e venosos).

(27) de Classificação de Severidade de Doença - Sis-
tema que permite auxiliar na identificação de pacientes 
graves por meio de indicadores e índices de gravidade 
calculados a partir de dados colhidos dos pacientes.

(28) de Colimação Interna do Feixe – Equipamento de 
Raios-x - Responsável pela adequação do tamanho do 
campo, redução do efeito penumbra e da radiação espa-
lhada. Em todos os exames de raios-x é necessário um 
correto posicionamento do paciente e uma colimação do 
feixe de raios-x, radiação primária, emitido pelo equi-
pamento. O tamanho do feixe é ajustado de acordo com 
a região designada para o exame, evitando assim uma 
exposição à radiação desnecessária de outras partes do 
corpo do paciente e uma redução da área de interação da 
radiação com o paciente e consequentemente uma dimi-
nuição na quantidade de radiação espalhada que atinge o 
receptor de imagem. Para delimitar este feixe, três tipos 
de dispositivos são utilizados acoplados ao tubo de raios-
-x durante os exames, são eles: diafragma de abertura, 
cones e cilindros, e colimador de abertura variável.

(29) de Contrapulsação Aórtica - A terapia de contra 
pulsação é uma terapia temporária e tem como objetivo 
principal fortalecer o músculo cardíaco para procedi-
mentos cirúrgicos. A mesma pode ser aplicado no pré-
-cirúrgico, na cirurgia e no pós-cirúrgicos, ou para ma-
nutenção cardíaca. Esta terapia é realizada por um cateter 
intra-aórtico, ou balão intra-aórtico.

(30) de Derivação (by-pass) Cardiopulmonar e Dispo-
sitivos Associados - Conjuntos de dispositivos projeta-
dos para fornecer suporte circulatório mecânico para um 
paciente durante a cirurgia de coração aberto, derivando 
o coração para facilitar a cirurgia no órgão e oxigenando 
o sangue venoso do corpo e depois bombeá-lo de volta ao 
circuito arterial; e dispositivos associados.

(31) de Espirometria – Sistema que por função testar 
a função pulmonar standard e é extremamente útil que 
mede o volume de ar inspirado e expirado num determi-
nado período de tempo.

(32) de Estimulação Elétrica Cerebral Profunda – Con-
junto de dispositivos implantáveis, estéreis, projetados 
para aplicar estímulos elétricos em áreas específicas pro-
fundas do cérebro para o tratamento de perturbações do 
movimento (por exemplo, essencial tremor, sintomas da 
doença de Parkinson, epilepsia, distonia), distúrbios psi-
quiátricos (por exemplo, transtorno obsessivo-compulsi-
vo, depressão, transtorno de ansiedade), e/ou para tratar 
a infecção crónica, a dor severa, intratável. Ele consiste 
tipicamente de elétrodos implantados no cérebro, fios 
condutores e um gerador de impulsos que é normalmen-
te implantado próximo ao esterno.

(33) de Fixação Ortopédico Externo - Conjunto de dis-
positivos que incluem uma estrutura externa,  concebi-
das para estabilizar ossos, normalmente não vertebrais, 
do corpo para o tratamento de fraturas, defeitos ósseos 
ou para alongar o osso.

(34) de Fotocoagulador a Laser– Oftalmologia - Utili-
zado no tratamento das doenças do segmento posterior 
do olho, mais especificamente da retina. Várias patologias 
retinianas são beneficiadas com a aplicação do laser de 
argônio, seja para controlar a progressão ou mesmo me-
lhorar a qualidade de visão e cura em alguns casos. Um 
grande exemplo são os casos de diabetes. O tratamento 
desta patologia se dá com o controle rígido da glicemia, 
porém, quando há o acometimento retiniano, é inevitável 
o tratamento com o laser, que ajuda a recuperar a visão e 
principalmente impede a progressão para uma forma de 
doença que leve à cegueira. A grande parte dos pacientes 
que apresentam obstruções de vasos retinianos indica-se 
a aplicação de laser.

(35) de Implante Auditivo - O Implante Coclear (IC) é 
um dispositivo eletrônico, parcialmente  implantado, que 
visa proporcionar aos seus usuários sensação auditiva 
próxima ao fisiológico. O IC é visto como uma boa opção 
aos portadores de surdez neurossensorial de severa a pro-
funda que não têm condições de escutar e compreender a 
fala, ou mesmo que escutando alguns sons, essa sensação 
não é suficiente para o uso social ou profissional. Outro 
fator relevante à avaliação da possibilidade de realizar o 
IC é o uso prévio, sem resultados satisfatórios, de apare-
lhos auditivos clássicos. O IC possui uma parte externa e 
outra interna. A parte externa é constituída por um mi-
crofone, um microprocessador de fala e um transmissor. 
A parte interna possui um receptor e estimulador, um 
eletrodo de referência e um conjunto de eletrodos que 
são inseridos dentro da cóclea. Esse dispositivo eletrô-
nico tem por objetivo estimular, através desses eletrodos 
implantados dentro da cóclea, o nervo auditivo que, por 
sua vez leva os sinais para o encéfalo onde serão decodi-
ficados e interpretados como sons.

(36) de Infusão com Controle de Fluxo Manual - Sis-
temas de Infusão - O sistema de infusão mais simples 
consiste em um reservatório e um equipo composto por 
um tubo, uma câmara de gotejamento e uma pinça rolete 
ou chapinha metálica (grampo) para comprimir o tubo 
do equipo e controlar o fluxo de líquido do reservató-
rio para  o paciente. A pressão de infusão é a diferença 
entre a pressão  hidrostática gerada pela coluna de líqui-
do no equipo e a pressão venosa (que varia em torno de  
10mmHg). Apresenta como desvantagem o fato deste 
sistema é muito impreciso, pois o fluxo irá variar no tem-
po com: (a) A redução da coluna de líquido ao longo da 
infusão; (b) As variações da pressão venosa do pacien-
te; (c) O posicionamento (altura) do reservatório; (d) A 
viscosidade e a temperatura do líquido; (d) A formação 
de coágulo na linha de infusão. Além da imprecisão, este 
sistema só pode ser usado em veias periféricas, devido 
à baixa pressão gerada. Seu uso é impraticável em veias 
centrais e artérias, onde a pressão do sangue é alta. O 
método de controle de fluxo se baseia na contagem feita 
pelo operador (enfermeira, auxiliar de enfermagem, etc) 
do gotejamento. Este sistema de controle possui um erro 
inerente ao processo: as características das gotas variam 
no tempo. Também não é possível estabelecer um dado 
fluxo que resulte num número de gotas que não seja intei-
ro (por exemplo: 3,5 gotas/minuto). Não possui alarmes 
e a monitoração do processo depende exclusivamente 
do profissional da saúde. Por outro lado apresenta como 
vantagens: (a) Baixo custo; (b) Operação simples. Para 
garantir maior precisão nos sistemas de infusão, pode-

miolo dicionário.indd   238 07/03/2019   18:17:10



DICIONÁRIO TÉCNICO – EqUIPAMENTOS MÉDICOS & TECNOLOGIAS APLICADAS À SAúDE

239

-se utilizar controladores de fluxo. Quando for necessário 
precisão e pressão maiores (arterial 80mm Hg - diastólica 
e 120mmHg - sistólica) ao longo do tempo, deve-se utili-
zar bombas de infusão.

(37) de Irrigação Endodôntica - Odontologia - É utili-
zado para injetar solução irrigante no interior do canal 
radicular. Geralmente, os sistemas de irrigação são com-
postos por seringa e cânula e podem ser de acionamento 
manual ou mecânico. É importante que a cânula seja de 
calibre reduzido, entre 27 e 30 G (Gauge), sem bisel e que 
esse sistema, se acionado manualmente, não exija força 
extrema para a movimentação do êmbolo.

(38) de Jateamento – Odontologia (a) Equipamento que 
permite o trabalho de jateamento (desgaste por elemento 
abrasivo) na área odontológica. (b) O jato de bicarbonato 
de sódio é destinado inicialmente à remoção e controle 
do biofilme não mineralizado supragengival nos procedi-
mentos de profilaxia. A aplicação deve ser realizada após 
a evidenciação do biofilme bacteriano, por exemplo, com 
o verde de malaquita, ou outro evidenciador de escolha 
do profissional. O jato pode ser corretamente direciona-
do para a área do biofilme a ser removido, sem descon-
forto, pelo envolvimento de tecido mole dos pacientes 
durante as profilaxias.

(39) de Liofilização - A liofilização trabalha congelando o 
alimento (frutas, ovos, carnes, etc.), depois é encamin ha-
do para a câmara de vácuo e aumento gradativo da tem-
peratura, reduzindo-se deste modo a pressão circunvizi-
nha, o que permite à água congelada no material passar 
diretamente da fase sólida para a fase gasosa sem passar 
pela fase líquida (Esse processo só é possível devido ao 
valor extremamente baixo de pressão que o alimento 
é submetido, a pressão reduzida em alimentos altera o 
ponto de vaporização da água contida nele, sendo assim, 
quanto menor a pressão que um alimento é submetido, 
a água dentro do alimento, terá também um ponto de 
vaporização menor, tornando mais fácil o processo de 
sublimação) - de modo similar àquela que faz com que 
os cubos de gelo não utilizados encolham em um freezer 
frost-free - sem entretanto destruir-lhe as propriedades 
nutritivas, pois mantém intactas as paredes celulares que 
seriam destruídas na evaporação. O índice de água extre-
mamente reduzido que resulta inibe a ação dos micror-
ganismos e das enzimas que normalmente estragam ou 
degradam a substância.

(40) de Micro-ondas para Terapia - É uma forma de tra-
tamento em que se usa uma corrente de alta frequência 
(2450 MHz), com comprimento de onda eletromagnéti-
ca de 2,25cm com fins terapêuticos.

(41) de Monitoração de Esforço durante Exercício - 
Sistema de exercício de esforço designado para registrar, 
analisar e exibir parâmetros fisiológicos predetermina-
dos dos pacientes enquanto este se submete a exercício de 
graus variados em um tipo determinado de dispositivo 
ergométrico. O sistema é tipicamente provido de contro-
le da carga de trabalho, também com dados impressos, 
enquanto proporciona para o clínico uma completa re-
presentação dos parâmetros que são diagnosticados.

(42) de Monitoração de Exercício de Esforço Cardíaco 
- Sistema de exercício de esforço designado para registro 
eletrocardiográfico (ECG) por sinais de eletrodos colo-
cados nos membros de um paciente e tórax enquanto o 

paciente se submete a exercício de graus variados em um 
tipo determinado de dispositivo ergométrico. O sistema 
possui tipicamente analise e registrados de dados, display 
de resultados, monitor multi-funções, provido de con-
trole da carga de trabalho e dados impressos, enquanto 
proporcionando para o clínico uma representação com-
pleta da atividade elétrica  do coração, inclusive taxa do 
coração.

(43) de Monitoração de Parâmetros Sanguíneos - O 
sistema (M.P.P)é constituído de um monitor com base 
em um microprocessador que funciona com energia de 
corrente alternada (AC), e usa tecnologia de fluorescên-
cia ótica para medir gases do sangue, pH, e o potássio; e 
tecnologia de refletância ótica para medir a saturação de 
oxigênio, hematócrito e hemoglobina.

(44) de Monitoração para Braquiterapia - A braquitera-
pia pode ser utilizada normalmente como tratamento efi-
caz contra tumores do colo uterino, da próstata da mama 
e da pele podendo também ser utilizada no tratamento 
de tumores em diversas outras áreas do corpo.

(45) de Monitoramento do Sono - O monitoramento 
para diagnóstico da apneia e do sono obstrutiva é um 
serviço que visa melhorar a capacidade de médicos e la-
boratório do sono no gerenciamento do atendimento aos 
pacientes, que necessitam de exames para diagnosticar a 
apneia obstrutiva do sono.

(46) de Ondas-Curtas para Terapia - A aplicação de te-
rapia onda curta gera aquecimento no tecido. Campos 
elétricos e magnéticos são também usados em terapia 
de onda curta. As ondas curtas são aplicadas ou usando 
o método condensador de campo ou método campo de 
bobina.

(47) de Osmose Reversa - Equipamento usado para pu-
rificar a água a ser utilizada em sistemas de laboratório e 
equipamentos médicos. Ambientes relacionados ao equi-
pamento: sala para tratamento e reservatório de água tra-
tada para diálise, laboratório de biologia molecular.

(48) de Osmose Reversa Portátil – Sistema utilizado 
para retirada de sais minerais, que possui como principal 
característica o fato de ser portátil.

(49) de Planejamento Computadorizado - Medicina 
Nuclear - É um software que serve para auxiliar na simu-
lação e cálculos de dose de tratamento, utilizando com-
putadores e imagens radiográficas, tomográficas ou de 
ressonância magnética. Com isto a composição de cam-
pos (associação de diversos feixes de radiação) e os cál-
culos tornam-se mais precisos. Além de se precisar doses 
adequadas no tumor, permite avaliar as doses em órgãos 
adjacentes a este, cabendo ao médico radioterapeuta es-
colher o que é mais adequado ao paciente.

(50) de Planejamento de Tratamento – Medicina Nu-
clear - Sistema computadorizado para cálculo da distri-
buição de dose em pelo menos duas dimensões.

(51) de qualidade - Estrutura organizacional, responsa-
bilidades, políticas, processos, procedimentos e recursos 
estabelecidos pela diretoria-executiva da instituição para 
atingir a política de qualidade.

(52) de Radiocirurgia – Sistema que permite a radioci-
rurgia que é uma forma de tratamento médico que utiliza 
radiações ionizantes, dirigidas por um sistema de coor-
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denadas espaciais (estereotaxia) para atingir tumores, 
malignos ou benignos, e malformações arteriovenosas, 
em regiões profundas do cérebro.

(53) de Radiocirurgia – Sistema que permite a técnica 
de tratamento do câncer e de outras doenças que atingem 
o sistema nervoso e outros órgãos do corpo sem que se-
jam necessários cortes, anestesia ou internação em hos-
pital. Nesta modalidade de tratamento, feixes de radia-
ção precisamente direcionados fazem às vezes do bisturi, 
tornando o  procedimento menos invasivo, bem tolerado 
pelo paciente e sem a necessidade de  grandes mudanças 
em sua rotina, ao contrário do que ocorre nas cirurgias 
convencionais

(54) de Radiografia (a) Computadorizada - Sistema de 
Radiografia Computadorizada (CR) para digitalização de 
imagens radiográficas de mamografia e radiologia em ge-
ral, em substituição ao filme radiográfico. Equipamento 
utilizado para aquisição digital, processamento e gravação 
de imagens radiológicas digitais. (b) Digital - A radiogra-
fia digital se baseia nos mesmos princípios de emissão de 
raio-x e de sua interação com o organismo humano. A 
diferença está apenas em como os raios que atravessam a 
matéria serão capturados e processados de modo a gerar a 
imagem. Nesse caso, não há a necessidade do uso de pla-
cas de filme ou do processo de revelação. Na radiografia 
digital direta, o raio-x são capturados por uma placa de 
circuitos sensíveis à radiação que gera uma imagem digi-
tal e a envia ao computador na forma de sinais elétricos. 
Uma vez no computador, a imagem pode ser processada, 
enviada para os profissionais de saúde, armazenadas ou 
até mesmo impressas. Já na radiografia digital indireta, os 
raios são capturados por uma placa de fósforo que precisa 
ser escaneada a fim de que a imagem seja transmitida ao 
computador. A partir daí, ela pode ser processada e des-
tinada para os mais diversos locais, da mesma forma que 
a radiografia direta. Apresenta como vantagem: sendo su-
perior em relação à nitidez, ao contraste, aos detalhes e à 
diferenciação de densidades, a imagem gerada pelo siste-
ma digital exige uma exposição menos rigorosa à radia-
ção do que a radiografia convencional. E só isso já reduz 
os riscos do exame para o paciente, além de tornar o am-
biente de trabalho mais seguro para o técnico. Fora isso, 
como a imagem é imediatamente gerada no computador, 
pode ser rapidamente encaminhada para o médico radio-
logista. Esse profissional logo emite o laudo para um es-
pecialista remoto ou para o médico responsável pelo pa-
ciente dentro da instituição, que já pode então diagnos-
ti car e iniciar o tratamento adequado, trazendo assim 
maior agilidade e eficiência a todo o processo de cuidado. 
Toda essa mobilidade do arquivo digital da radiografia 
é facilitada ainda pelo Sistema Digital de Arquivamento 
e Comunicação (PACS) integrado ao Radiology Informa-
tion System (RIS), utilizado em todo o mundo pelos ser-
viços da área médica, seguindo os padrões de qualidade 
estabelecidos pelo Digital Imaging and Communications 
in Medicine (DICOM). Assim, a instituição economiza no 
quesito tempo de processamento e transporte, ganhando 
produtividade. Outra grande vantagem da radiografia di-
gital se vê pela possibilidade de processamento da ima-
gem no computador, o que permite o ajuste do contraste, 
a equalização por histograma e até mesmo a subtração de 
imagens de forma a favorecer a identificação de lesões. 
Tudo isso sem o uso de filmes e substâncias poluentes, o 
que torna a radiologia digital bem mais sustentável.

(55) de Radioterapia - A Radioterapia compõe ao lado 
da cirurgia e quimioterapia o tripé do tratamento onco-
lógico. É uma modalidade clínica que utiliza radiações 
ionizantes para combater o câncer. As doses de radiação 
e o tempo de aplicação são calculados de acordo com o 
tipo e tamanho do tumor. Isso é feito de modo que a in-
cidência de radiação seja eficiente para destruir as células 
doentes e preserve as sadias.

(56) de Raios-x para Terapia - A radioterapia é uma forma 
de atuação terapêutica que utiliza radiação ionizante, como 
os raios-x, raios gama ou partículas subatômicas, para lesar 
ou destruir as células dos tumores malignos. A radiotera-
pia utiliza, pois, os mesmos tipos de radiação que são utili-
zados na realização de radiografias ou exames de medicina 
nuclear, estando a diferença no fato de na radioterapia a 
energia das radiações utilizadas ser muito superior.

(57) de terapia por energia eletromagnética (a) A tera-
pia magnética é a aplicação de campos magnéticos em di-
ferentes partes do corpo para acelerar a cicatrização, me-
lhorar a dor e a inflamação, e, assim, melhorar as funções 
corporais. (b) Este sofisticado sistema de biofeedback per-
mite medir a radioatividade eletrofisiológica, analisando 
e equilibrando os fatores de stress, mesmo antes de eles 
se manifestarem fisicamente no nosso corpo. Segundo a 
Organização Mundial de Saúde, o stress é considerado o 
mal do século, sendo visto como o principal causador de 
doenças crônicas, atingindo 90% da população mundial.

(58) de Termografia Infravermelho - Sistema usando 
fotografia infravermelha ou outras técnicas de detecção 
infravermelha para produzir imagens ou representações 
gráficas da distribuição de temperatura superficial do 
corpo com a finalidade de diagnosticar e avaliar várias 
condições e estados de doença. Também chamado de 
scanner de termografia. Este sistema consiste tipicamen-
te em uma máquina fotográfica, unidade de exibição que 
inclui um sistema óptico condensado/scanner, detector  
de infravermelho, console de operadores, máquinas fo-
tográficas, phantom de corpo preto, controles eletrônicos 
ou computadorizados, software e uma exibição de ima-
gem e unidades de análise.

(59) de Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde 
- Gerenciamento de Resíduos Hospitalares - Conjun-
to de unidades, processos e procedimentos que alteram 
as características físicas, físico-químicas, químicas ou 
biológicas dos resíduos, podendo promover a sua des-
caracterização, visando à minimização do risco à saúde 
pública, a preservação da qualidade do meio ambiente, a 
segurança e a saúde do trabalhador.

(60) de Tratamento e Distribuição de Água para He-
modiálise – STDAH - RDC N°11 - Boas Práticas para o 
funcionamento dos serviços de diálise - É um sistema que 
tem o objetivo de tratar a água potável tornando-a apta 
para o uso em procedimento hemodialítico, conforme 
definido no Quadro II, sendo composto pelo subsistema 
de abastecimento de  água potável – SAAP, pelo subsis-
tema de tratamento de água para hemodiálise – STAH 
e pelo subsistema de distribuição de água tratada para 
hemodiálise– SDATH.

(61) de Ultrassom para (a) Ablação - O Sistema de Abla-
ção Cardíaca usa o controle e a precisão da energia do Ul-
trassom Focalizado de Alta Intensidade (HIFU) para re-
plicar epicardialmente os conjuntos de lesão de ablação, 
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sem necessidade de colocar o paciente em uma máquina 
de circulação extracorpórea. (b) Terapia - O ultrassom 
na fisioterapia foi introduzido inicialmente como uma 
técnica alternativa de diatermia, competindo com bolsas 
quentes, micro-ondas e aquecimento por radiofrequên-
cia. Seu principal uso, foi inicialmente no tratamento de 
lesões do tecido mole, mais também foi usado em lesões 
ósseas para acelerar a consolidação de fraturas.

(62) de Vídeocirurgia - Equipamento de uso médico para 
procedimentos de vídeocirurgia para diagnóstico, biopsia 
e documentação do aparelho reprodutor feminino, através 
do procedimento de histeroscopia e regiões abdominais, 
através de procedimentos de laparoscopia, possibilitando 
o diagnóstico e terapêutica com geração, visualização e ar-
mazenamento de imagens endoscópicas de vídeo.

(63) Estereotaxico – Sistema utilizado na cirurgia estereo-
táxica ou estereotaxia é uma forma minimamente invasiva 
de intervenção cirúrgica que usa um sistema de coorde-
nadas tridimensional para localizar pequenos alvos no in-
terior do corpo e para executar nestes alguma atividade, 
tal como ablação, biópsia, lesão, injeção, estimulação, im-
plante, radiocirurgia e etc. O Método Estereotáxico quan-
do aplicado ao ser humano convencionalmente é referido 
como Estereotáctico, ou seja Cirurgia Estereotáctica em-
bora o termo mais utilizado seja Estereotáxico.

(64) Fluoroscópico de Raio-x - A fluoroscopia é uma 
técnica de imagem comumente utilizada na medicina 
para obter imagens em tempo real em movimento das 
estruturas internas de um paciente através do uso de um 
Fluoroscópio. Na sua forma mais simples, um Fluoroscó-
pio consiste de uma fonte de raios-x e de uma tela fluores-
cente entre a qual o paciente é posicionado. O exame de 
fluoroscopia consiste em um método de imageamento 
que permite ver o paciente através de raios-x com alta 
resolução temporal. São feitas imagens a 30 frames por 
segundo, o que permite gravação das imagens  com alta 
qualidade, caso seja necessário. O procedimento de fluo-
roscopia também  é utilizado em exames de cateterismo 
durante angiografia, permitindo a visualização do con-
traste sendo injetado e circulando nos vasos sanguíneos 
A diferença deste procedimento e da radiografia conven-
cional é o modo de aquisição das imagens. Enquanto a ra-
diografia convencional utiliza filmes de raios-x e necessita 
de processo de revelação, a fluoroscopia possui um siste-
ma dinâmico de aquisição de imagens, e estas são vistas 
em tempo real durante o exame. O principal composto 
que diferencia os dois métodos é o intensificador de ima-
gem (ou I.I.). Como o exame de fluoroscopia necessita de 
muitas imagens, é necessário que estas sejam feitas com 
uma baixa dose de radiação ao paciente, ou seja, boas 
imagens precisam ser produzidas com um baixo número 
de fótons de raios-x, então é preciso um detector muito 
sensível. O intensificador de imagem converte raios-x em 
luz visível, que pode ser captada por uma TV, câmara fo-
tográfica ou filmadora.

(65) Fluoroscopico de Raios-x - A fluoroscopia (ou ra-
dioscopia) é um exame que fornece imagens em movi-
mento e em tempo real do interior do corpo, a partir da 
emissão de raios-x. Enquanto os raios-x convencionais 
só geram imagens estáticas que necessitam de revelação 
posterior, a fluoroscopia produz imagens dinâmicas, com 
uma frequência de 25 a 30 quadros por segundo, que po-
dem ser vistas em movimento, em um monitor.

(66) Holter (a) Também conhecida como eletrocardio-
grafia dinâmica é a gravação do eletrocardiograma por 
períodos de 24 horas, com os pacientes desempenhando 
suas atividades habituais. O sistema consta do gravador e 
do analisador. O gravador, de pequenas dimensões e peso 
inferior a 250 gramas, é conectado ao tórax do paciente 
por cabos e eletrodos especiais. Os dados coletados du-
rante a gravação são interpretados através de softwares 
específicos. Automaticamente, cada um dos mais de 100 
mil batimentos cardíacos é analisado conforme a sua 
morfologia, duração e precocidade, sendo os resultados 
apresentados na forma de traçados, gráficos e tabelas. (b) 
O Holter é um exame que permite o registro contínuo do 
ritmo e da frequência cardíaca, como ocorre num eletro-
cardiograma, durante o período de 24 horas. Destina-se 
a detectar alterações do registro cardíaco durante a sua 
atividade diária normal e a correlacionar com eventuais 
sintomas referenciados pelo paciente (ex: palpitações, 
tonturas ou perda da consciência). (c) O Holter é um mo-
nitor portátil que registra a atividade elétrica do coração 
e suas variações durante as 24 horas do dia. É um exame 
complementar ao eletrocardiograma para detectar alte-
rações que em geral não aparecem num exame de tempo 
mais limitado, de alguns minutos.

(67) Interno de Fixação de Coluna Vertebral - Conjun-
to de dispositivos destinado a ser implantado para a esta-
bilização de vértebras adjacentes da coluna vertebral no 
tratamento de fraturas, instabilidade segmentar, ou mal 
formações da coluna vertebral. 

(68) Introdutor de Cateter - São utilizados para acessar 
o sistema cardiovascular e servir de via para a introdução 
de dispositivos necessários para procedimentos minima-
mente invasivos.

(69) Monitoração de Exercício de Esforço Pulmonar - 
Sistema de exercício de esforço que utiliza um analisa-
dor de oxigênio (O2) e gás carbônico (CO2) para medir 
gases respiratórios,  combinado com outros parâmetros 
da função pulmonar durante o exercício. Uma máscara, 
bocal ou capuz conecta o paciente por tubulação ao ana-
lisador de gás que mede e avalia a respiração do paciente 
enquanto ele ou ela exercita em um determinado tipo 
de dispositivo ergométrico. O sistema pode tipicamen-
te exibir resultados em display, monitor de funções, por 
exemplo, ECG, provido de controle da carga de trabalho 
e impressão de relatório.

(70) Morcelador – Instrumento idealizado para retirar 
peças cirúrgicas na videolaparoscopia. Funciona redu-
zindo a peça em pequenos pedaços, de diâmetro sufi-
ciente para serem extraídos através do trocater, que pode 
ser de 10 até 20mm. É útil principalmente nas miomecto-
mias e histerectomias.

(71) Nuclear de Formação de Imagens - É uma técnica 
que permite determinar propriedades de uma substân-
cia através do com relacionamento da energia absorvida 
contra a frequência, na faixa de mega-hertz (MHz) do 
espectro magnético, caracterizando-se como sendo uma 
espectroscopia.

(72) Odontológico de Abrasão a Ar – Odontologia 
- O uso do aparelho de abrasão a ar com óxido de alu-
mínio no consultório odontológico, para fazer cortes na 
superfície dental de forma minimamente invasiva, sem 
os inconvenientes de barulho e dor, deve ser usado pelo 
cirurgião-dentista tomando-se cuidados criteriosos.

S
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(73) para Artroplastia Total de ATM - É um dispositi-
vo médico personalizado destinado à Artroplastia total 
da articulação temporomandibular (ATM), que respei-
ta a anatomia do paciente e favorece a biomecânica da 
articulação. São desenvolvidos biomodelos, resultados 
de exames de tomografia computadorizada, com a fina-
lidade de servir de protótipo para simular as condições 
encontradas no ato cirúrgico. Isso significa que cada pa-
ciente terá uma prótese exclusiva para o seu caso clínico 
e um procedimento cirúrgico idealizado para atender às 
especificações de sua patologia.

(74) para Artroscopia - A artroscopia é um procedimento 
cirúrgico que cirurgiões ortopedistas utilizam para visua-
lizar, diagnosticar e tratar problemas dentro de uma junta.

(75) para Diagnóstico Cardiovascular - Um eletrocar-
diograma é um método rápido, simples e indolor, no qual 
se amplificam os impulsos eléctricos do coração e se re-
gistam num papel em movimento. O eletrocardiograma 
(ECG) permite identificar o pacemaker natural que ini-
cia cada novo batimento do coração, as vias nervosas de 
condução dos estímulos e a velocidade (frequência) e o 
ritmo cardíaco.

(76) para Diagnóstico endo-estroboscopio - É o siste-
ma para atender às necessidades dos otorrinolaringolo-
gistas. É utilizado para realizar endoscopias e strobe cam-
po ORL. 

(77) para Drenagem de Mediastino - Destina-se à dre-
nagem e coleta de fluidos corpóreos, em caso de hemo-
tórax,  pneumotórax, hidrotórax (pleural) e em cirurgias 
cardiovasculares (mediastinal).

(78) para Gravação de Imagens Médicasc - PACS – Pic-
ture Archivingand Communication System, sistemas que 
proporcionam o armazenamento e comunicação de ima-
gens de uma forma normalizada, possibilitando que as 
informações dos pacientes e suas respectivas imagens se-
jam compartilhadas e visualizadas em monitores de alta 
resolução, distribuídos em locais fisicamente distintos O 
PACS tem como objetivo principal realizar a integração 
e comunicação eficiente de vários equipamentos médi-
cos que trabalham com imagens como por exemplo: 
TC – Tomografia Computadorizada, RS – Ressonância 
Magnética, US – Ultrassom, RX – Raio-x, etc. Com essa 
finalidade, a NEMA – National Equipment Manufactures 
Association e a ACR American College of Radiology cria-
ram um formato padrão de dados e imagens, o DICOM, 
que define o armazenamento e transmissão de imagens 
médicas de maneira padronizada.

(79) para Injeção de Contraste Radiológico - Nos 
exames radiográficos, assim como na tomografia, ma-
mografia e ressonância magnética, algumas estruturas 
possuem tecidos que são facilmente visualizados na 
imagem, como o tecido ósseo, visto na radiografia e na 
tomografia ou o tecido da mama, visto na mamografia. 
Porém, outras estruturas têm tecidos que não é possível 
visualizar na imagem. Por exemplo, uma radiografia dos 
rins ou estômago. Para isso, são utilizados em exames de 
imagens de determinados órgãos, substâncias químicas, 
chamadas meios de contraste, para deixar os órgãos com 
uma capacidade maior de absorver radiação. Dessa ma-
neira, os exames radiográficos com utilização de meios 
de contraste são chamados de Exames Contrastados. Os 
meios de contraste são administrados de 4 maneiras: (a) 

Oral: quando é administrado pela boca; (b) Parenteral, 
quando é administrado por vias endovenosas ou arté-
rias; (c) Endocavitário, quando é administrado por ori-
fício naturais que se comunicam pelo meio externo, por 
exemplo, uretra, reto, útero e, (d) Intracavitário, quando 
é administrado via parede da cavidade em questão, por 
exemplo: fistula.

(80) para Mapeamento Cardíaco - O Sistema baseado 
no uso de computador para mapear qualquer arritmia 
e navegar os cateteres de eletrofisiologia em tempo real. 
Uma ferramenta indispensável para facilitar os procedi-
mentos de eletrofisiologia.

(81) para Sustentação de Paciente - Cama hospitalar 
para tratamento e transferência sem exigência de esforço 
pelo profissional de saúde.

(82) para Urodinâmica - (a) A avaliação urodinâmica 
ou estudo urodinâmico é um importante exame que, ge-
ralmente solicitado por um urologista ou ginecologista, 
busca registrar alterações relacionadas ao armazenar e/
ou expulsar urina. Por definição, urodinâmica é o estudo 
dos fatores fisiológicos e patológicos envolvidos no ar-
mazenamento, transporte e esvaziamento do trato uriná-
rio inferior (bexiga e uretra). Essas funções traduzem a 
continência urinária que, no conceito da Sociedade In-
ternacional de Continência, é a “capacidade da paciente 
de escolher o momento e o local adequados para urinar”. 
Os diversos tipos de incontinência urinária são, em últi-
ma análise, uma falha deste funcionamento. A finalidade 
do estudo urodinâmico é detectar as possíveis alterações 
funcionais que possam estar gerando os sintomas uriná-
rios ou a incontinência. Convém ressaltar que a urodi-
nâmica, a despeito de ser um método cada vez mais em-
pregado na investigação das incontinências, é um exame 
complementar, cujo resultado deve ser analisado e valo-
rizado no  conjunto de vários outros dados (clínicos e/
ou laboratoriais), em cada caso, para se ter o diagnóstico 
final e escolher o melhor tratamento. (b) - Como o pró-
prio nome indica, a urodinâmica é o estudo das várias fa-
ses do ato de produzir, transportar, reter e excretar urina, 
gerando parâmetros como volume produzido, excretado 
ou retido, tempo de produção, capacidade volumétrica 
das vias urinárias, pressão de fluxo no interior das vias 
urinárias, etc., os quais podem ser confrontados com da-
dos normais. Enfim, é um método para avaliar as condi-
ções funcionais do trato urinário baixo, comprometido 
muitas vezes por condições urológicas ou neurológicas 
disfuncionais, estudando, por exemplo, as fases de enchi-
mento e esvaziamento da bexiga, avaliadas por medidas 
das pressões vesical, uretral e abdominal. Normalmente, 
a bexiga armazena em seu interior a urina, graças ao fe-
chamento da uretra, realizado pelo esfínctervesical, um 
músculo de controle voluntário, liberando-a quando de-
sejamos. Juntamente com esse relaxamento esfincteria-
no, a pressão no interior da bexiga é aumentada graças 
ao músculo detrusor da bexiga e ao aumento da pressão 
intra-abdominal, fazendo a urina ser expulsa em jatos. 
A urodinâmica ajuda a diagnos ticar e precisar eventuais 
distúrbios nesse mecanismo.

(83) Pneumático - Norma NIE-DIMEL - 006 - Sistema 
que inclui todas as partes pressurizadas e de controle de 
pressão, tais como manguito, braçadeira, tubos, válvulas 
e pêra.
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(84) Radiológico de Aquisição de Imagens Digitais - A 
imagem radiográfica digital é obtida pela conversão do 
feixe de radiação (após interação com objeto) em sinais 
elétricos. Essa conversão pode ser feita por detectores 
acoplados ao aparelho de raios-x em aparelhos digitais 
ou pelo escaneamento de um écran de fósforo de armaze-
namento, utilizando com aparelhos convencionais.

(85) Raspador Nasal - Um sistema dedicado utilizado 
com a finalidade de intervenção cirúrgica na cavidade 
nasal. Funciona usando uma faca giratória motorizada 
controlada ou outro instrumento cortante para a remo-
ção de tipicamente músculo/osso indesejado. Pode ser 
utilizado em combinação com endoscópios apropriados.

(86) Termográfico - O sistema de Termografia Médica 
trabalha integrando a câmera infravermelha, softwares e 
coluna posicionadora permitindo a visualização e iden-
tificação de anormalidades no corpo humano por meio 
de varredura automatizada. Os aparelhos por infraver-
melho localizam problemas por meio de um dispositivo 
ultrassensível que captura a energia em forma de calor 
emitida pelo corpo humano. O detector converte essa 
energia que passa por lentes especiais em uma imagem 
visível de alta resolução para ser analisada. Esse sinal 
eletrônico é processado e mostra a imagem térmica no 
monitor de vídeo de acordo com a temperatura de cada 
pixel. Por conta disso, a precisão do resultado depende 
de diversos componentes como filtros, lentes, detecto-
res, circuitos de leitura e softwares de linearização e com-
pensação dedicados para o tipo de aplicação em que está 
sendo utilizada.

(87) Transtelefônico de ECG - Trata se de um avança-
do equipamento de monitorização remota que é entre-
gue aos clientes em formato comodato, que permite o 
diagnós tico cardíaco à distância. O equipamento tem 
di mensões menores que um celular,  permitindo total 
mobilidade. Com essa tecnologia é possível a qualquer 
momento enviar eletrocardiogramas, onde cardiologis-
tas de plantão estarão prontos para dar toda a assistência 
necessária.

(88) Ultrassónico “Doppler”- O sistema Ultrassônico 
Doppler é capaz de fornecer, ao clínico, informações da 
distribuição da velocidade do fluxo sanguíneo.

(89) Circuito Fechado - RDC Nº 57 - Ciclo produtivo 
do sangue humano e componentes e procedimentos 
transfusionais - Recipiente ou conjunto de recipientes 
que permite a coleta do sangue e componentes, bem 
como sua preparação, sem alteração da esterilidade. Esta 
definição abrange os sistemas fisicamente fechados e os 
funcionalmente fechados, a exemplo da conexão estéril.

SNVS – Sigla de Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

Sobras de Amostras - Gerenciamento de Resíduos 
Hospitalares - Restos de sangue, fezes, urina, suor, lágri-
ma, leite, colostro, líquido espermático, saliva, secreções 
nasal, vaginal ou peniana, pelo e unha que permanecem 
nos tubos de coleta após a retirada do material necessário 
para a realização de investigação.

Software de
(1) Aplicação do Simulador de Terapia por Radiação 
- Software individual ou grupo de programas, rotinas ou 
algoritmos que adicionado a um computador específi-
co que contribui na visualização, processo e/ou análise 

da capacidade de configuração do sistema simulador de 
terapia por radiação. Um ajuste básico de programas de 
aplicações e rotinas são incluídos no computador con-
trolador do sistema de terapia que podem ser atualizados 
para corrigir erros de programação ou adicionar novas 
capacidades ao sistema. Qualquer programa aplicativo 
ou pacotes de programas deve combinar com o hardware 
específico ou acessórios para funcionar como planejado. 
Pacotes de programas de aplicação são identificados tipi-
camente por um nome proprietário (comercial) e “ver-
são” ou número de “atualização.”

(2) Balança - Programa de dados projetado para ser ins-
talado, ou utilizado em conjunto com uma balança ele-
trônica, tipicamente uma pesagem de precisão de forma 
que as medidas podem ser  transferidas a um programa 
de dados em um computador para posterior manipula-
ção. Este software pode ser instalado permanentemente 
ou substituído por um mais atualizado.

(3) Estetoscópio - Programa de dados projetado para 
instalação, ou utilizado em conjunto com um computa-
dor, por exemplo, um computador pessoal comum (PC), 
e um estetoscópio eletrônico. Este software permitirá, 
por exemplo, a visualização do quadro pode ser utilizada 
para aumentar os propósitos do diagnóstico.

(4) Dispositivo de Avaliação do Sono - Programa de 
dados projetado para instalação direta, ou em conjun-
to com, um dispositivo de avaliação do sono de forma 
que possa funcionar de acordo com o propósito plane-
jado. Este programa de software pode ser instalado per-
manentemente, ou substituído por um mais atualizado. 
Também pode ser produzido para instalação em com-
putadores ordinários como, por exemplo, table-top ou 
lap-top, os quais são utilizados com o intuito de atender 
o produto.

(5) Sistema Monitoração de Exercício de Esforço - Pro-
grama de dados projetado para uso dentro, ou juntamente 
com o sistema de monitoração de exercício de esforço, de 
forma que possa funcionar de acordo com seu propósito. 
Este programa de software pode ser instalado permanen-
temente ou atualizado. Também pode ser produzido para 
instalação em um computador comum, por exemplo, de 
mesa que então desenvolve o planejado pelo produto.

Solda
(1) Elétrica- Manutenção de equipamentos mecânicos - 
Também conhecida como soldagem manual a arco elé-
trico (MMA), é um processo manual de soldagem que 
realizado com o calor de um arco elétrico mantido entre 
a extremidade de um eletrodo metálico revestido e a peça 
de trabalho.

(2) para Componentes Eletrônicos- Conjunto de ferra-
mentas para a maleta de eletrônica – Elemento utiliza-
do para ligação de componentes eletrônicos.

Soldador de Tubo para Conexão Estéril e Lâminas 
(TSCD TSCDII) - Equipamentos para transfusão san-
guínea.

Solução
(1) Alcoólica para Fricção das Mãos - Preparação con-
tendo álcool designado para aplicação nas mãos para 
redução de número viável de microrganismos. Essas 
preparações usualmente contêm 60 a 90% de etanol ou 
isopropanol.

S
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(2) Anticoagulante - Os anticoagulantes são fármacos 
que têm a propriedade de afetar a coagulação do sangue, 
são muito utilizados na cardiologia e na neurologia para 
prevenir as doenças cardiovasculares com risco de desen-
volver a trombose. Os fenômenos trombóticos são carac-
terizados pela formação de um coágulo de sangue dentro 
de um vaso sanguíneo seja em uma artéria ou uma veia. 
Quando isso ocorre, afeta a circulação e compromete o 
fornecimento de oxigênio e nutrientes a um determina-
do tecido dando origem a um infarto. Na trombose, a 
veia incha, dói e fica com coloração escura. Em ambos 
os casos um trombo pode fragmentar ou desprender-se 
da parede da artéria ou veia passando  pelo sangue até 
que fique impactado em um vaso sanguíneo de menor 
diâmetro. Este fenômeno é conhecido como embolia pul-
monar ou tromboembolismo.

(3) Cardioplégica - É uma solução composta de sangue 
enriquecido com eletrólitos (K+,Mg++, lidocaína,etc). 
Proporciona a parada do coração.

(4) Conservante - São substancias químicas (naturais ou 
sintéticas), adicionadas a um produto (alimento, cosmé-
tico, fármaco, etc.) com o propósito de aumentar o tempo 
de vida útil do mesmo, protegendo-o de bactérias, fungos, 
leveduras e quaisquer tipos de organismos ou reações quí-
micas que possam tornar o item impróprio para o uso.

(5) para Cardioplegia - Cardioplegia é uma solução que 
promove a parada dos batimentos cardíacos durante a 
cirurgia cardíaca. Tal solução tem a função de proteção 
cardíaca, tendo em vista a mesma ser rica em potássio 
e oxigênio promovendo assim uma parada cardíaca em 
diástole. Estas soluções classificam-se em normotérmicas 
ou quentes e hipotérmicas ou frias.

Sonda
(1) (a) Instrumento alongado em forma de vara, que tem 
frequentemente uma extremidade curva, utilizado para 
explorar as cavidades corporais ou para dilatar a uretra ou 
outros canais. (b) Enfermagem -Tubo de polivinil, flexível 
rígido introduzido num canal com a finalidade de extrair 
ou introduzir algum tipo de matéria, como por exemplo: 
fluídos estomacais, urina, alimentos, medicamentos (c) 
Termos utilizados em Terapia Intensiva - Geralmente de 
PVC ou outros materiais, são introduzidas em diferentes 
orifícios (vesical, na bexiga, nasogástrica, no estômago e 
etc.) para permitir a drenagem de líquidos orgânicos, ou 
algumas vezes infusão de soluções ou medicamentos.

(2) de Aspiração Traqueal - É utilizada quando o pa-
ciente apresenta árvore traqueo- brônquica secreções que 
não consegue eliminar. Muito utilizada no tratamento de 
atelectasia causada por secreções para a aspiração das 
mesmas.

(3) de Aspiração Traqueal com Válvula - É utilizada 
quando o paciente apresenta árvore traqueo-brônquica 
secreções que não consegue eliminar. Muito utilizada no 
tratamento de atelectasia causada por secreções para a 
aspiração das mesmas.

(4) de Chevassu - Sonda uretral com uma oliva terminal 
que é colocada no meato para impedir o refluxo do pro-
duto radiopaco, durante a execução da ureteropielografia 
retrógrada.

(5) de Nutrição Enteral - É utilizada para a administra-
ção de dieta enteral em pacientes que não conseguem se 
alimentar.

(6) Exploradora – Odontologia - A sonda exploradora é 
utilizada para detectar cárie ou qualquer outra alteração 
nos dentes do paciente.

(7) Gástrica Levine - É utilizada em crianças para confir-
mar a permeabilidade da porção superior do aparelho di-
gestivo e em adultos para lavagem estomacal ou para ali-
mentação enteral conectada ao respectivo equipamento.

(8) Milimetrada - Odontologia - Utilizadas para medi-
ção do sulco gengival.

(9) Naso Gástrica Curta - É utilizada para administra-
ção de dieta enteral em pacientes que não conseguem se 
alimentar.

(10) Nasoenteral - Sonda presa ao nariz e que vai até ao 
intestino. Ela é usada para administração de alimentação 
especial e/ou medicamentos.

(11) Nasogátrica - Sonda presa ao nariz e que vai até ao 
estômago. Ela é usada para esvaziar o estômago evitando 
vômitos. As vezes serve para administrar medicações e/
ou alimentos.

(12) Retal - É utilizada para esvaziamento do reto em pa-
cientes com dificuldades para evacuar.

(13) Transdutora - Máquina de Ultrassom – A sonda 
transdutora é o componente principal da máquina de ul-
trassom. Ela emite as ondas sonoras e recebe os ecos. Por 
assim dizer, ela representa a boca e os ouvidos da máquina 
de ultrassom. A sonda transdutora gera e recebe ondas so-
noras usando um princípio chamado efeito piezoelétrico 
(ou pressão elétrica), que foi descoberto por Pierre e Jac-
ques Curie, em 1880. Na sonda, há um ou mais cristais de 
quartzo, chamados cristais piezoelétricos. Quando uma 
corrente elétrica é aplicada a esses cristais, eles mudam de 
formato rapidamente. As mudanças rápidas de formato 
ou vibrações dos cristais produzem ondas sonoras que se 
deslocam para fora. Por outro lado, quando ondas sono-
ras ou de pressão atingem os cristais, eles emitem corren-
tes elétricas. Assim, os mesmos cristais podem ser usados 
para enviar e receber as ondas sonoras. A sonda também 
possui uma substância absorvente de som, para eliminar 
reflexos posteriores da própria sonda, e uma lente acús-
tica, para ajudar a focalizar as ondas sonoras emitidas. 
As sondas transdutoras são feitas em muitos formatos e 
tamanhos. O formato da sonda determina seu campo de 
visão, ao passo que a frequência das ondas sonoras emiti-
das determina a que profundidade as ondas sonoras vão 
penetrar e a resolução da imagem. As sondas transdutoras 
podem conter um ou mais elementos cristalinos. Em son-
das de múltiplos elementos, cada cristal possui seu pró-
prio circuito. As sondas de múltiplos elementos possuem 
a vantagem de que o feixe ultrassônico possa ser “direcio-
nado”, alterando-se a sincronização na qual cada elemento 
pulsa: direcionar o feixe é especialmente importante para 
o ultrassom cardíaco. Além da possibilidade de mover 
as sondas ao longo da superfície do corpo, algumas são 
projetadas para serem inseridas através das diversas aber-
turas do corpo (vagina, reto, esôfago), de modo que pos-
sam chegar mais perto do órgão que é examinado (útero, 
próstata, estômago). Chegar mais próximo do órgão pode 
permitir vistas mais detalhadas.

(14) Ultrassônica Esofágica - Tubo de inserção com diâ-
metro de apenas 2.4 mm, ideal para utilização nas estru-
turas em camadas do esôfago e do estômago, chamada 
também de Sonda Ultrassônica.
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(15) Uretral - É utilizada para alívio da bexiga em pa-
cientes incapazes de urinar. 

(16) Vesical – Utilizada para controle da quantidade de 
urina produzida por hora. 

Soroconversão - RDC Nº 57 - Ciclo produtivo do san-
gue humano e componentes e procedimentos transfu-
sionais - Resultado reagente/positivo confirmado para 
marcador de infecções transmissíveis pelo sangue iden-
tificado na triagem laboratorial de doador que em doa-
ção anterior teve resultado não reagente/negativo para o 
mesmo marcador.

Soroterapia - Aplicação de soro que contém anticorpos 
conhecidos para tratar doentes afetados por uma infeção 
ou para conferir imunidade temporária passiva a um in-
divíduo de risco elevado.

Stent
(1) É uma endoprótese expansível, caracterizada como 
um tubo (geralmente de metal, principalmente nitinol, 
aço e ligas de cromo e cobalto) perfurado que é inseri-
do em um conduto do corpo para prevenir ou impedir 
a constrição do fluxo no local causada por entupimento 
das artérias.

(2) Biliar - Dispositivo destinado a ser implantado em 
um duto biliar obstruído para manter a desobstrução do 
lúmen.

(3) Bronquial - Dispositivo destinado a ser implantado 
em uma traqueia e/ou brônquios/bronquíolo obstruídos 
para manter a desobstrução do lúmen.

(4) Cardiovascular - É uma pequena prótese em formato 
de tubo que é colocada no interior de uma artéria para 
evitar uma possível obstrução total dos vasos.

(5) Esofágico - Dispositivo destinado a ser implantado 
no esôfago para manter a desobstrução do lúmen ou para 
reduzir a hemorragia aguda de varizes esofágicas.

(6) Farmacológico para Artérias Coronárias - Dispo-
sitivos destinados a serem implantados numa artéria co-
ronária obstruída, ou enxerto vascular coronário, para 
manter a desobstrução do lúmen e facilitar o adequado 
fluxo sanguíneo do miocárdio, que incluem um medica-
mento libertado lentamente, destinado a inibir a reeste-
nose reduzindo a proliferação de células musculares lisas 
do vaso.

(7) Farmacológico para Artérias Periféricas - Dispositi-
vos destinados a serem implantados numa artéria perifé-
rica (não coronária) obstruída para manter a desobstru-
ção do lúmen e facilitar o adequado fluxo sanguíneo e 
que possui a liberação lenta de fármacos destinado a im-
pedir a reestenose.

(8) Não Vascular (não enquadrado como biliar, bron-
quial, esofágico, pancreático, urinário e vaginal) - Dis-
positivos destinados a serem implantados/colocados em 
um vaso anatômico obstruído, que não seja um vaso san-
guíneo, para manter a desobstrução do lúmen.

(9) Pancreático - Dispositivo destinado a ser implantado 
em um duto pancreático obstruído para manter a deso-
bstrução do lúmen.

(10) para Artérias Coronárias - Dispositivos destinados 
a serem implantados numa artéria coronária obstruída, 
ou enxerto vascular coronário, para manter a desobstru-
ção do lúmen e facilitar o adequado fluxo sanguíneo do 
miocárdio.

(11) para Artérias Periféricas - Dispositivos destinados 
a serem implantados numa artéria periférica obstruída 
para manter a desobstrução do lúmen e facilitar o ade-
quado fluxo sanguíneo.

(12) Ureteral - Este stent é usado para abrir a redução 
causada por uma próstata ampliada que empurra contra 
a uretra de um homem e que impede a saída normal da 
urina. As ajudas do stent para manter a uretra aberta de 
modo que a urina possa fluir da bexiga fora do corpo.

(13) Urinário - Dispositivo destinado a ser implantado 
em um ureter ou uretra obstruídos para manter a deso-
bstrução do lúmen.

(14) Vaginal - Dispositivo concebido para ser colocado 
na vagina para fornecer suporte para desobstrução do 
lúmen e/ou para prevenir o encolhimento vaginal.

(15) Vascular Intracraniano - Dispositivos destinados 
a serem implantados numa artéria intracranial para au-
mentar a desobstrução do lúmen e facilitar a interven-
ção em um aneurisma.

Subcutâneo - Debaixo da pele. Uma injeção subcutânea 
administra-se debaixo da pele. O tecido subcutâneo é o 
tecido conjuntivo laxo, frequentemente gordo, situado 
por baixo da pele.

Sugador
(1) Odontologia - Aparelho usado para remover a saliva 
ou outro líquido da cavidade bucal. Hoje é descartável.

(2) de Solda com Ponta de Teflon- Conjunto de ferra-
mentas para a maleta de eletrônica – Ferramenta auxi-
liar nos processos de soldagem e dessoldagem de placas 
eletrônicas.

Supervisor de Proteção Radiológica em
(1) Física Médica de Radioterapia ou Supervisor de 
Radioproteção – Medicina Nuclear - Responsável Téc-
nico pela proteção radiológica com certificação emitida 
pela CNEN, formalmente designado pelo Titular da en-
tidade para assumir a condução das tarefas relativas às 
ações de proteção radiológica.

(2) Radiodiagnóstico ou SPR - Proteção Radiológica 
- Indivíduo com formação plena de nível superior, com 
conhecimento, treinamento e experiência comprovada 
em física das radiações e proteção radiológica na área de 
radiodiagnóstico, designado pelo titular de um serviço 
para assumir as tarefas específicas.

Supino Vertical – Equipamento para ginástica.

Suporte
(1) Abdominal Lombar – Elemento indicada para pro-
teger a coluna vertebral, prevenção de dores lombares e 
dorsais, indicado para atividades profissionais.

(2) de Hamper – Suporte para sacos.

(3) de Westergreen - Suporte vertical para pipetas de 
sedimentação.

S
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(4) Hemodinâmico – Termos utilizados em Terapia 
Intensiva - Expressão  que significa o controle das con-
dições do sistema circulatório do paciente (vigiar e man-
ter em valores adequados a pressão arterial, a pulsação, 
a produção de urina, a oferta de nutrientes e oxigênio 
ao organismo, bem como sua utilização pelo mesmo), 
visando com isso que o paciente tenha condição de se re-
cuperar da causa que o levou a alteração de sua “condição 
hemodinâmica” habitual (ou normal).

(5) para Abdômen - Tratamento de Radioterapia – Nos 
casos de tratamento em decúbito ventral, os pacientes 
com abdômen em avental têm sua mobilização compro-
metida, pois nessa posição o abdômen funciona como 
um mata-borrão, impedindo a imobilização. Nesses ca-
sos, pode-se lança mão deste acessório que consiste em 
uma mesa com orifício central para acomodar o abdome 
do paciente e assim impedir o movimento pendular.

(6) para Cabeça e Pescoço – Tratamento de Radiotera-
pia – São bases com conformações variadas que permi-
tem mobilizar a extensão da coluna cervical de acordo 
com a proposta do tratamento. São identificadas usual-
mente por letras que, ao serem registradas na ficha de 
tratamento, facilitam sua identificação pelo técnico na 
hora da aplicação.

(7) para Halteres - É um organizador de halteres.

(8) para Imobilização de Paciente - A prancha de imo-
bilização cervical possibilita que a placa de espinha cer-
vical seja confortável, rígida e leve ao paciente, tornando 
menos provável deles se moverem ao redor e agravarem 
suas lesões.

(9) para Joelhos – Tratamento de Radioterapia – Auxilia 
na imobilização da pelve. São estruturas de espuma enca-
padas que, posicionadas sob os joelhos, mantêm a posição 
da pelve, e garantem o posicionamento planejado.

(10) para Oxigênio - Sistema que permite acomodar o 
cilindro de oxigênio a cadeira de rodas do usuário e utili-
zá-lo durante suas atividades do dia a dia.

(11) para Soro com Rodízios – Dispositivo destinado a 
alocação de soros e medicamentos.

(12) para Tratamento com Braços Elevados – Trata-
mento de Radioterapia – O tratamento da região do tó-
rax e do abdômen superior quando necessita de campos 
laterais ou oblíquos implica na necessidade de elevação 
dos membros superiores. Essa posição é muito incomo-
da e compromete e imobilização, pois o paciente fica sem 
apoio.Esse acessório é um suporte para que o paciente se-
gure e se mantenha na posição de forma mais confortável.

(13) Pélvico – Tratamento de Radioterapia – Com o 
tratamento conformacional, a imobilização passou a ser 
fundamental, em vista dos campos e imagens pequenas 
utilizadas. O suporte pélvico tem a mesma proposta das 
máscaras termoplásticas e é feito de material semelhante, 
só que mais rígido. Esse acessório tem indicação nos tra-
tamentos pélvicos de maneira geral, mas especificamente 
nos de próstata.

Suprimento - Gases medicinais - RDC 50/03
(1) de Emergência – Fonte de suprimento independente 
do sistema centralizado, transportável até o local de uti-
lização, pronto para uso, formado por cilindros de oxigê-
nio, óxido nitroso, ar, gerador de vácuo ou compressor 
de ar.

(2) Primário – Fonte principal de suprimento à rede de 
distribuição constituída por bateria de cilindros de gás, 
ou equipamentos concentrador de gás, ou tanque criogê-
nico, ou gerador de vácuo, ou compressor de ar ou siste-
ma para mistura de gases.

(3) Reserva – Fonte de suprimento para uso imediato e 
automático, em caso de falha ou manutenção do supri-
mento primário e/ou secundário, constituída por bateria 
de cilindros de gás, ou tanque criogênico, ou gerador de 
vácuo, ou compressor de ar. Este tipo de fonte não é des-
tinada à operação normal e não entra em rodízio com os 
demais tipos de suprimento.

(4) Secundário – Fonte de suprimento para uso imediato 
e automático em substituição e/ou complementação ao 
suprimento primário, em sistema de rodízio, constituída 
por bateria de cilindros de gás, ou tanque criogênico, ou 
gerador de vácuo, ou compressor de ar.

Surfaçagem - Oftalmologia – Faceamento das superfí-
cies de uma lente. Diz-se da operação de fabricação das 
lentes, no laboratório, quanto às suas superfícies; proces-
so de criação de lentes prescritas com poder refrativo, 
prismas e combinações, através das curvas e polimento 
das superfícies das lentes.

Surto Epidêmico - Epidemiologia e Imunologia – Con-
ceitos - Epidemia de proporções reduzidas, atingindo pe-
quena comunidade humana. Muitos autores restringem 
o termo para o caso de instituições fechadas.

Suscetível - Epidemiologia e Imunologia – Conceitos 
- Pessoa ou animal que não possui real ou presumivel-
mente resistência contra determinado agente patogênico 
e que, por essa razão, pode contrair a doença, caso ocorra 
o contato com esse agente.

Suspeito - Epidemiologia e Imunologia – Conceitos 
- Pessoa cuja história clínica e sintomatológica indique 
estar acometida de doença transmissível ou tê-la em in-
cubação.

Suspensório de Pavlik - Órteses Joelho-Tornozelo-Pé - 
É um produto ortopédico infantil, indicado para luxa-
ções e subluxações congênitas do quadril, quando não 
houver quadro de instabilidade relevante.

Sutura com Elementos Metálicos - São grampos, agrafes 
de Michel e clips. Para uma correta fixação estes elemen-
tos são montados em aplicadores especiais. Os agrafes de 
Michel são usados exclusivamente na pele. São colocados 
sobre as bordas previamente aproximadas, e sofrem pres-
são moderada para que as linguetas prendam-se à pele. 
Eles devem ser distanciados em cerca de 1 cm e retirados 
no 5° ou 6° dias de pós-operatório com alicate especial. 
Os clips são fios metálicos usados na hemostasia que po-
dem ser simples ou com mola. No caso dos grampos o 
uso é feito em estruturas ocas e na pele. São aplicados 
com grampeador e retirados com pinça especial.
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Tábua – Fisioterapia
(1) Basculante - Construída em madeira com pontos de 
apoio em semicírculos, faz movimentos de báscula (gan-
gorra) e é usada para treino de equilíbrio em várias posi-
ções até o paciente ficar em pé.

(2) de Alongamento de Tríceps Sural – É um disposi-
tivo mecânico que proporciona movimento da articula-
ção talo-crural com o objetivo de alongar o tríceps su-
ral. Quando realizado com o joelho estendido alonga o 
gastrocnêmio, já com o joelho fletido atua alongando o 
músculo solear. Este aparelho é indicado para indivíduos 
que  tem encurtamento de tríceps sural, como no uso fre-
quente de salto alto e em pacientes que apresentam lesão 
do nervo tibial anterior e em pós operatório de cirurgias 
de joelho e tornozelo.

(3) Proprioceptiva Tríceps – É utilizada em alongamen-
tos e exercícios de propriocepção.

Tacômetro
(1) Instrumento utilizado para medir a velocidade da 
corrente sanguínea.

(2) Óptico-digital – Manutenção de equipamentos ele-
trônicos - Instrumento para medição de velocidade sem 
contato.

Tala - Dispositivo para imobilizar parte do corpo que so-
freu fratura.

Tambor Optocinético – Dispositivo utilizado para ava-
liação da acuidade visual.

Tanque
(1) de Fluido de Diálise – Hemodiálise - Tanque dedi-
cado que contém dialisato para mais de uma unidade de 
diálise.

(2) de Hidroterapia (a) Dispositivo especial para trata-
mento de hidroterapia onde o paciente tem contato in-
direto com o sistema de água. O paciente que pode ser 
vestido completamente durante o tratamento é estirado 
na máquina e é coberto por uma barreira impermeável 
especial. Jatos de água proveem massagem (terapia de 
percussão), como também calor, para o corpo do pacien-
te. (b) Esteira de Hidroterapia - Tanque especial usado 
para tratamento de hidroterapia onde o paciente é imerso 
na água. Podem ser aplicados vários tipos de tratamen-
to ao paciente, por exemplo, o paciente pode ser passivo 
enquanto está sendo massageado com jatos de água, ou 
pode usar um dispositivo de esteira, atuando ativamente 
enquanto estiver no tanque.

(3) de Hubbard - Hidroterapia - Recomendado para o tra-
tamento dos membros superiores e inferiores em submer-
são total, deixando espaço para movimentos e exercícios.

(4) de Marcha e/ou Piscina Terapêutica - Hidrotera-
pia - O sistema de nadar contra a corrente, permite uma 
massagem completa dos membros inferiores com um 
efeito mais reforçado do que a água do mar.

(5) de Processamento - Radiografia - É o recipiente 
onde fica armazenado o revelador, água e fixador (nesta 
ordem, da esquerda para a direita). Os recipientes para as 
soluções devem possuir maior dimensão vertical e menor 
dimensão horizontal possível para diminuir a oxidação. 
As soluções reveladora e fixadora devem ser trocadas se-
manalmente. A água dos recipientes deve ser trocada a 
cada cinco radiografias processadas. Os recipientes de-
vem ser lavados para total remoção dos resíduos.

(6) de Revelação – Radiografia - Local onde ocorre a 
revelação do filme radiográfico.

Taquicardia – Eletrocardiógrafos - Frequência cardíaca 
maior que 100 bpm. Condição fisiológica: pode represen-
tar uma tentativa de adaptação do coração a um aumento 
da  demanda, como no caso de susto, exercício, emoção, 
medo, stress, etc. Condição patológica: é um componente 
do quadro de insuficiência cardíaca.

TAR– Medicina Nuclear - Sigla para Tissue-Air Ratio ou 
razão tecido-ar.

Taxa de Ultra filtração (UF) – Hemodiálise – Expressa 
o fluxo de água (mL/h) que é retirado do sangue para 
cada mmHg de pressão transmembrana aplicada no 
dialisador, ou seja, é a eficiência do dialisador em re-
tirar água do sangue em função da pressão transmem-
brana.

Teclado e Display alfanumérico – Eletrocardiógrafos - 
Facilitam comunicação com o operador.

Teclado/cursor - Máquina de Ultrassom – As má-
quinas de ultrassom possuem um teclado e um cursor, 
embutidos. Esses dispositivos permitem que o opera-
dor acrescente observações e faça medidas a partir dos 
dados.

Técnico de radioterapia – Medicina Nuclear - Profissio-
nal com atribuição definida em lei e treinamento especí-
fico para operar equipamentos de radioterapia, sob su-
pervisão do radioterapeuta e do Especialista em Física 
Médica de Radioterapia.

Tecnologias
(1) de Tratamento - Gerenciamento de resíduos hospi-
talares – Quaisquer processos manuais, mecânicos, físi-
cos, químicos ou biológicos que alterem as características 
dos resíduos, de forma a reduzir o seu volume ou pericu-
losidade bem como a facilitar a sua movimentação, valo-
rização ou eliminação.

(2) em Saúde - RDC N° 11 - Boas Práticas para o fun-
cionamento dos serviços de diálise - Conjunto de equi-
pamentos, de medicamentos, de insumos e de procedi-
mentos utilizados na prestação de serviços de saúde, bem 
como das técnicas de infraestrutura desses serviços e de 
sua organização.

Tela
(1) de Anestesia - Tela projetada para prover uma barrei-
ra entre o local cirúrgico estéril considerada de domínio 
do cirurgião e a área não estéril na qual o anestesiologista 
e outro trabalho de pessoal não-estéril durante um pro-
cedimento.

(2) Intensificadora (Écrans) - Sistema Receptor de 
Imagem - Equipamento de Raios-x - Os chassis pos-
suem duas telas intensificadoras montadas nas suas 
superfícies internas. A introdução destas  telas em sua 
estrutura é devido a sua propriedade de transformar 
os fótons de raios-x em fótons de luz, que sensibiliza-
rão mais eficientemente o filme radiográfico. As telas 
intensificadoras ou écrans são constituídos de um ma-
terial luminescente, o fósforo. Este material emite luz 
visível ou ultravioleta em resposta a sua estimulação 
pelos fótons de raios-x em um processo chamado lu-
minescência. A luminescência pode ser de dois tipos: 
fluorescência ou fosforescência. Na fluorescência a luz 
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é emitida somente durante a estimulação do fósforo, ao 
contrário da fosforescência, onde a luz continua a ser 
emitida mesmo após o término do estímulo. As telas de 
intensificação radiográfica apresentam fluorescência. A 
função dos écrans no sistema de detecção tela-filme é 
converter os raios-x em luz e sensibilizar o filme du-
rante a exposição. Como 98 % da energia que expõem 
o filme é energia dos fótons de luz e os fótons de raios-
-x contribuem somente aproximadamente 2% do total 
da exposição, o tempo de exame é reduzido. A redução 
deste tempo não somente reduz a radiação ao paciente, 
mas também prolonga a vida útil do tubo de raios-x.

Telêmetro - Oftalmologia – Instrumento óptico desti-
nado a medir a distância entre o observador e um ponto 
distante.

Teleterapia - Medicina Nuclear
(1) É a radioterapia realizada com a administração de ra-
diação vinda de uma fonte colocada longe  do paciente. As 
distâncias mais usadas hoje são de 80 cm para os antigos 
aceleradores lineares e os  equipamentos de cobaltotera-
pia ou de 100 cm para todos os aceleradores lineares mais 
novos. Os equipamentos de cobaltoterapia estão cain do 
em desuso. Já os aceleradores lineares podem ser apre-
sentados em duas versões principais: com ou sem feixes 
de elétrons.

(2) Durante a RT externa (Teleterapia), um feixe (fótons) 
ou uma combinação de feixes de radiação (fótons + elé-
trons) é direcionado para a região tumoral, passando 
primeiramente pela pele, atingindo tumor e áreas adja-
centes. Para minimizar os efeitos colaterais, o tratamento 
tipicamente é feito num esquema de uma sessão ao dia, 
cinco dias por semana por uma série de semanas. Isto 
permite aos médicos o tratamento do tumor enquanto as 
células sadias têm tempo para se recuperarem.

Temperatura Ambiente - É a temperatura situada entre 
15°C e 30°C.

Tempo
(1) de Exposição – Radiologia - Período em que ocorre 
a exposição aos raios-x; esse fator  radiológico, que é ex-
presso em segundos (ou seus múltiplos), está associado à 
corrente, obtendo-se assim a corrente/segundo, que ex-
pressa à quantidade total de raios-x.

(2) de Resposta - Termômetros Clínicos de Mercúrio 
em Vidro - Tempo que decorre entre o instante em que o 
termômetro é submetido a uma temperatura e o instante 
em que o termômetro indica e permanece nesta tempe-
ratura.

(3) Expiratório - Circuitos de Controle –Ventilador 
pulmonar - O controle que define o tempo de expiração 
é utilizado em aparelhos onde a frequência respiratória é 
determinada através dos controles de tempo inspiratório 
e expiratório.

(4) Inspiratório -Circuitos de Controle – Ventilador 
Pulmonar - Este controle determina o tempo de inspira-
ção da frequência respiratória desejada.

Tenda de Oxigênio/Capacete de Oxigênio – Oxigeno-
terapia - Fornece uma concentração de oxigênio muito 
variável e não muito alta, sendo geralmente indicado 
para recém-nascidos. Apresenta como vantagem o for-
necimento de uma atmosfera fresca e úmida.

TENS
(1) A sigla TENS vem do inglês Transcutaneous electrical 
nerve stimulation (neuroestimulação elétrica transcutâ-
nea) e foi utilizada na década de 70 com objetivos para 
analgesia, atuando na teoria das comportas de dor. A 
TENS tem finalidade de proporcionar analgesia.

(2) É um recurso utilizado para promover analgesia. O 
uso deste recurso não é a solução da dor nem é eficiente 
em todos os casos, no entanto, se for aplicado de forma 
correta, durante o tempo necessário, trará analgesia para 
uma parte bastante significativa dos pacientes.

(3) Acupuntural - Este tipo de TENS utiliza os parâme-
tros com o objetivo de estimular a via chamada-via dos 
opióides. Suas características são: (a) Frequência: 02 Hz a 
10Hz; (b) Largura de pulso: maior que 250µs; (c) Via de 
ação: opióides; (d) Intensidade: agulhadas. Este tipo de 
TENS é utilizado para produzir analgesia de longa du-
ração, mas de ação um pouco retardada. Por exemplo: 
Numa paciente que tem dismenorréia e que não apre-
senta espasmo  lombar, seria indicada uma analgesia de 
longa duração, já que a perspectiva é que sua dor dure 2 
ou 3 dias. Apresenta como vantagem a analgesia de lon-
ga duração. Sua desvantagem é não produz analgesia tão 
rápida quanto o tipo convencional. Além disso, este tipo 
de TENS, por utilizar intensidades elevadas de corrente, 
é contra indicado em regiões que apresentem espasmos 
musculares.

(4) Burst - Este tipo de TENS utiliza os parâmetros com 
o objetivo de estimular tanto a via chamada-via dos opi-
óides quanto a comporta da dor. Suas características são: 
(a) Frequência: 50Hz a 150Hz; (b) Largura de pulso: 50µs 
a 150µs; (c) Via de ação: comporta da dor; (d) Intensida-
de: até o formigamento; (e) Frequência de Burst: 02 Hz a 
10Hz. Este tipo de TENS tem as duas características dos 
TENS convencional e acupuntural, pois estimula tanto 
a via dos opióides quanto a comporta da dor. Esse feito 
deve-se ao fato deste tipo de TENS ter duas frequências; a 
frequência da corrente e a frequência do Burst. Muitos te-
rapeutas preferem este tipo por ter esta característica, mas 
na realidade, o tipo Burst não tem exatamente o mesmo 
efeito do convencional e do acupuntural ao mesmo tempo.

(5) Convencional - Este tipo de TENS utiliza os parâ-
metros com o objetivo de estimular o chamado-portão 
da dor. Suas características são: (a) Frequência: 50Hz a 
150Hz; (b) Largura de pulso: 50µs a 150 µs; (c) Via de 
ação: comporta da dor; (d) Intensidade: até  o formiga-
mento. Este tipo de TENS é preferencialmente utilizado 
para produzir analgesia de curta duração, mas de ação 
rápida. Por exemplo: paciente tem um torcicolo e o tera-
peuta não consegue fazer  um alongamento da muscula-
tura porque o paciente sente muita dor à manipulação. 
Então vamos fazer uma analgesia no local. Tem como 
vantagem sua ação é rápida. Sua desvantagem é que sua 
analgesia é de pouca duração, mas neste caso específico, é 
utilizado quando se quer produzir analgesia apenas para 
poder manipular o paciente. Após essa manipulação, 
pro vavelmente o pacientes não apresentará mais necessi-
dade de um analgésico.  

Tensiômetro - Oftalmologia
(1) Aparelho composto de duas lentes polarizadas e uma 
lâmpada posterior, para verificar a tensão de uma arma-
ção metálica sobre a lente.
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(2) Aparelho para verificar a tensão das lentes.

Tentacânula - Instrumento próprio para guiar a ponta 
do escalpelo ou do bisturi.

Terapia de Nutrição (TN)
(1) Conjunto de procedimentos terapêuticos para manu-
tenção ou recuperação do estado nutricional do usuário 
por meio da Nutrição Parenteral e/ou Enteral.

(2) Enteral (TNE) - Conjunto de procedimentos tera-
pêuticos para manutenção ou recuperação do estado nu-
tricional do paciente por meio de NE.

(3) Parenteral (TNP) - Conjunto de procedimentos te-
rapêuticos para manutenção ou recuperação do estado 
nutricional do usuário por meio de Nutrição Parenteral.

Terapia Magnética – Ver Magnetoterapia.

Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE)
(1) RDC Nº 57 - Ciclo produtivo do sangue humano e 
componentes   e procedimentos transfusionais - Docu-
mento que expressa a anuência do candidato à doação de 
sangue, livre de dependência, subordinação ou intimida-
ção, após explicação completa e pormenorizada sobre a 
natureza da doação, seus objetivos, métodos, utilização 
prevista, potenciais riscos e o incômodo que esta possa 
acarretar, autorizando sua participação voluntária na do-
ação e a destinação do sangue doado.

(2) Laboratórios de processamento de células progeni-
toras  hematopoéticas provenientes de medula óssea e 
sangue periférico e bancos de sangue de cordão umbili-
cal e placentário - Anuência do doador/receptor e ou de 
seu representante legal, livre de vícios (simulação, frau-
de ou erro), dependência, subordinação ou intimidação, 
após explicação completa e pormenorizada sobre a natu-
reza de determinado procedimento, seus objetivos, méto-
dos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo 
que este possa acarretar, formulada em um termo de con-
sentimento, autorizando sua participação voluntária.

Termo de
(1) Proteção Radiológica - Documento assinado pelo 
supervisor de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
assumindo, perante a autoridade sanitária local, as suas 
responsabilidades conforme estabelecido em Regula-
mento.

(2) Responsabilidade Primária - Declaração do titular 
do serviço listando suas responsabilidades, para fins de 
licenciamento.

(3) Responsabilidade Técnica - Documento assinado 
pelo responsável técnico assumindo, perante a autori-
dade sanitária local, as sua responsabilidades conforme 
estabelecido em Regulamento.

Termocautério - Instrumento com ponta de platina, que, 
tornado incandescente (pormeio de uma corrente elétri-
ca, por exemplo), serve para cauterizar feridas, assegurar 
a hemóstase, etc.

Termociclador – Também conhecida como máquina 
térmica ou reciclador aparelho PCR PCR é utilizado em 
biologia molecular, que pode realizar o ciclo  de tempera-
tura necessário para a reação em cadeia da polimerase a 
amplificação de ADN por sequenciamento de reações ou 
o método de Sanger.

Termodesinfectora - Equipamento destinado a lavagem, 
enxague, desinfecção térmica e secagem automática de 
instrumentais, utensílios, vidrarias de laboratórios, tubos 
e acessórios para anestesia, tubos de sucção, embalagens, 
entre outros.

Termografia - Método para medir o aumento do calor 
que se desencadeia em certas regiões ou tecidos do corpo 
(lesões inflamatórias, por exemplo).

Termohigrômetro - É um instrumento que serve para 
medir a umidade presente nos gases, mais especifica-
mente na atmosfera.

Termômetro
(1) Dispositivo de medição para determinar a tempe-
ratura de um objeto, massa, ou um agente. Aplicará  ti-
picamente à medida da temperatura do corpo de um 
humano, mas também incluem variantes especiais, por 
exemplo, aqueles para uso em um laboratório. 

(2) Auricular – Instrumento medidor de temperatura. 
Detecta instantaneamente o calor emitido pela membra-
na do tímpano.

(3) Capilar (a) de Álcool - Dispositivo de medição para 
determinar a temperatura do corpo do paciente. É for-
mado como um tubo esbelto, oco, feito de vidro, lacrado 
no topo e assentado, com um bolbo à base preenchida 
com álcool colorido. Ele funciona no princípio capilar 
por meio de calor registrado proporcionalmente que ex-
pande o agente, enquanto enche uma coluna graduada.

(b) de Mercúrio - Dispositivo de medição para deter-
minar a temperatura do corpo do paciente. É formado 
como um tubo esbelto, oco, feito de vidro, lacrado no 
topo e assentado, com um bulbo à base preenchida com 
mercúrio. Ele funciona no princípio capilar por meio de 
calor registrado proporcionalmente que expande o agen-
te, enquanto enche uma coluna graduada.

(4) Clínico Digital (a) NIE-DIMEL-094 - Termômetro 
de contato, que possui uma sonda de temperatura co-
nectada a uma unidade indicadora digital, destinado a 
medir a temperatura do corpo humano ou de animais. 
(b) Os termômetros digitais utilizam sensores de calor 
eletrônicos para a indicação da temperatura do corpo. 
No Brasil, a temperatura é medida na região da axila (em 
outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, a 
temperatura oral é muito utilizada). Quando a medição 
é axilar, o cuidado é para que o sensor fique em contato 
com a pele e não com as roupas, impedindo a exata me-
dição da temperatura corporal. Aguarda-se o apito e a 
temperatura está indicada.

(5) Clínico Digital Fixo de Dimensões Reduzidas - 
NIE-DIMEL-094- Termômetro clínico digital que pos-
sui uma   sonda   de   temperatura   conectada permanen-
temente à unidade indicadora em um só corpo.

(6) Clínico Digital Não Conforme - NIE-DIMEL-094 - 
Termômetro clínico digital que não atende a um ou mais 
requisitos de um determinado exame ou ensaio.

(7) Clínico NIE-DIMEL-005 - Instrumento destinado 
a medir a temperatura do corpo humano  provido  de 
dispositivo de máxima e composto de bulbo, ligado a um 
tubo capilar no interior do  qual  o líquido termométrico, 
ao se dilatar, indica na escala do instrumento a tempera-
tura em graus Celsius (°C).
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(8) da Artéria Temporal - Utiliza um scanner infraver-
melho para medir a temperatura da artéria temporal na 
testa da criança, porém ainda não totalmente validada 
quanto a sua confiabilidade.

(9) de Cristal Líquido - Dispositivo na forma de uma 
tira que é aplicada à testa e usado para indicar a  presença 
ou ausência de febre, ou monitorar temperatura do cor-
po. O dispositivo contém cristais líquidos, que são lacra-
dos em plástico.

(10) de Pele Infravermelho (a) Dispositivo de medição 
para determinar a temperatura de corpo do paciente. É 
usado para calcular a temperatura de um local na pele, 
por exemplo, axila ou testa pela medição de emissões in-
fravermelhas do corpo a este ponto particular. (b) Dis-
positivo de medição para determinar a temperatura de 
corpo do paciente. Avalia e exibe a temperatura determi-
nando a intensidade de luz infravermelha emitida para 
formar o local de medição.

(11) Descartável – Medidor de temperatura apresenta-se 
na forma de fita adesiva descartável.

(12) Digital por Infravermelho – Instrumento medidor 
de temperatura sem o contato direto com a substância 
ou objeto.

(13) Indicando Cor - Dispositivo de medição para deter-
minar a temperatura de corpo do paciente. Ele mede pelo 
uso de uma fileira de células (pontos) químicas sensíveis 
ao calor que são lacrados em uma tira de um plástico ou 
tira de metal, o qual a cor muda de acordo com a tempe-
ratura de corpo registrada.

(14) Infravermelho (Timpânico) - Os termômetros au-
riculares ou timpânicos são uma opção prática e rápida 
para medição de temperatura tanto para os bebês como 
para crianças maiores. Este tipo de termômetro utiliza 
raio infravermelho para medir a temperatura no interior 
do canal auditivo. Em caso de compra, certifique-se de 
que há conversão para graus Celsius, pois uma boa parte 
deles só indica a temperatura em graus Fahrenheit.

(15) Retal (a) Instrumento medidor de temperatura, que 
feita através da cuidadosa introdução do  termômetro no 
reto da criança. (b) É geralmente limitado a medir a tem-
peratura de um bebê. No entanto, esse método também 
pode ser utilizado em idosos doentes. O cuidado deve 
ser praticado ao medir a temperatura de alguém por via 
retal. Se utilizado de forma incorreta, o aparelho pode 
perfurar a parede retal ou causar outras dores.

Termostato – Dispositivo projetado para manter uma 
gama de temperatura pré estabelecida, significando um 
limite definido de temperatura. Este dispositivo é tipi-
camente usado para regular temperaturas, ou pode ser 
um dispositivo que regula outro dispositivo médico para 
manter esta dentro de uma faixa predeterminada.

Tesoura
(1) Instrumento, tipicamente utilizado em cirurgia para 
cortar, por exemplo, tecido, pano ou suturas. Inclui duas 
lâminas pivoteadas, usualmente com um dedo e o dedo 
polegar dentro das alças aciona as lâminas, fechando-as, 
cortando o material.

(2) Uso Geral - Instrumento utilizado para cortar, por 
exemplo, tecido, pano ou suturas. Inclui duas lâminas 
pivoteadas, usualmente com um dedo e o dedo polegar 

dentro das alças aciona as lâminas, fechando-as, cortan-
do o material. A distância do centro ao final das lâminas 
podem ser de formas diferentes.

(3) de Mayo – Instrumental cirúrgico -Usada para cor-
tar fios de sutura, gaze ou outros materiais.

(4) de Metzembaum – (a) Instrumental cirúrgico – 
Usada para corte de tecidos. (b) Uma tesoura cirúrgica 
utilizada para cortar tecidos delicados. Existem de diver-
sos tamanhos, podendo suas lâminas ser retas ou curvas. 
A principal característica é a proximidade da articulação 
com a ponta, fazendo com que a haste ocupe mais de 
50% do total do comprimento.

(5) de Unha - Instrumento projetado com a finalidade de 
cortar as unhas do dedo e também do dedo do pé. Pode 
ser encurvada para vestir adaptar-se a curvatura natural 
das unhas humanas. A versão utilizada para unha do 
dedo do pé será tipicamente mais robusta, em função do 
emprego, por ser as unhas do pé mais grossas. Inclui duas 
lâminas pivoteadas, usualmente com um dedo e o dedo 
polegar dentro das alças aciona as lâminas, fechando-as, 
cortando a unha.

(6) Elétrica Portátil para Chapas Metálicas - Equipa-
mentos para a manutenção de materiais mecânicos 
- Ferramenta utilizada para cortar chapas de metal, in-
cluindo alumínio, aço, bronze, latão e cobre.

(7) Odontologia - Utilizada para cortar o tecido huma-
no, bem como fio de sutura e outros, variam de forma e 
tamanho dependendo da aplicação.

(8) Operatória Odontológica - As tesouras para cortar 
fios cirúrgicos geralmente são tesouras retas ponta reta 
romba, e devem ser usadas para fios que não arames ou 
metálicos. As tesouras para cortar fios metálicos são 
especiais e menores que as cirúrgicas. Para cortar fios 
cirúrgicos, abrem-se pouco as lâminas, que deslizam so-
bre as pontas a serem cortadas e viradas levemente antes 
das lâminas cortarem o fio. O tamanho do fio cortado 
vai depender do grau de rotação da tesoura. Tesouras 
para tecidos devem ser usadas sempre que se possa ver 
o tecido entre suas lâminas. Tesouras para dissecação 
romba, inserir as lâminas fechadas e abri-las, separando 
os tecidos.

(9) Ponta Romba - Clínica cirúrgica (a) Utilizada para 
uso cirúrgico geral, tecidos e bandagens. (b) Para corte e 
secção dos tecidos moles; em exodontias são utilizadas 
tesouras com lâminas finas, retas ou curvas, pontiagudas 
ou rombas. A tesoura com ponta-romba, e as tesouras 
curvas são utilizadas para o corte de fios de sutura.

Testador ultravioleta - Oftalmologia – Aparelho eletrô-
nico, destinado a medir e avaliar o grau de transmissi-
bilidade das radiações ultravioletas, através das diversas 
lentes.

Teste
(1) de Aceitação (do equipamento) - Proteção Radio-
lógica - Conjunto de medidas e verificações, realizadas 
após a montagem do equipamento na sala, para atestar a 
conformidade com as características de projeto e de de-
sempenho declarados pelo fabricante e com os requisitos 
do Regulamento. Deve confirmar que quando operado 
como desejado, a imagem é obtida com a qualidade re-
querida e a menor dose para o paciente.
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(2) de Aceitação do Equipamento – Medicina Nuclear 
- Conjunto de testes de segurança e desempenho realiza-
dos para demonstrar que o equipamento adquirido aten-
de aos requisitos de normas nacionais e internacionais, 
além das características estabelecidas pelo fabricante.

(3) de Constância - Proteção Radiológica - Avaliação 
rotineira dos parâmetros técnicos e de desempenho de 
instrumentos e equipamentos da instalação.

(4) de Desempenho - Proteção Radiológica - Conjunto 
de medidas e verificações para atestar conformidade com 
os padrões de desempenho.

(5) de Esforço – Atividade física controlada que é reali-
zada para permitir a avaliação das funções fisiológicas, 
especialmente às cadiovasculares e pulmonares, mas tam-
bém a capacidade aeróbica. O exercício máximo ou mais 
intensos é geralmente exigido.

(6) Funcional – Laboratórios de processamento de cé-
lulas progenitoras hematopoéticas provenientes de me-
dula óssea e sangue periférico e bancos de sangue de 
cordão umbilical e placentário - Visa verificar e garantir 
a presença da capacidade funcional e ou proliferativa das 
células progenitoras hematopoéticas.

(7) Laboratorial Remoto (TRL) - Teste realizado por 
meio de um  equipamento laboratorial situado fisicamen-
te fora da área de um laboratório clínico. Também cha-
mado Teste Laboratorial Portátil - TLP, do inglês Point-of-
-care testing - POCT.

(8) Microbiológico - Laboratórios de processamento de 
células progenitoras hematopoéticas provenientes de 
medula óssea e sangue periférico e bancos de sangue de 
cordão umbilical e placentário - Teste realizado visando 
à detecção de agentes microbiológicos a partir de uma alí-
quota da unidade a ser disponibilizada.

(9) químico - Controle da eficácia da esterilização - Po-
dem indicar uma potencial falha no processo de esterili-
zação, por meio da mudança na sua coloração. A grande 
variedade, comercialmente disponível, oferece subsídios 
diferenciados: alguns são capazes de avaliar a temperatura 
atingida pelo equipamento sem se alterar com o tempo de 
exposição; outros respondem ao resultado da associação 
do tempo com a temperatura. A vantagem do uso dos tes-
tes químicos é a leitura imediata após o processamento do 
material. Além disso, o uso do teste químico na parte ex-
terna dos pacotes permite a distinção dos materiais sub-
metidos ao processo de esterilização dos não submetidos. 
Existem diferentes tipos para autoclaves, estufas e óxido 
de etileno.

Timpanômetro
(1) Equipamento destinado a realização da timpanome-
tria que é um exame que, juntamente com o exame físico, 
permite diagnosticar e monitorar problemas do ouvido 
médio. O exame pode ajudar a diagnosticar distúrbios que 
podem causar perda da audição, especialmente em crian-
ças. Ele avalia a resposta do ouvido aos sons e à pressão. 
Os resultados são registrados em um gráfico chamado de 
timpanograma. O teste pode informar ao médico se: (a) 
há presença de líquido no ouvido médio; (b) otite média 
(infecção do ouvido); (c) uma perfuração (laceração) no 
tímpano; e (d) um problema com a tuba auditiva (trompa 
de Eustáquio, tubo que liga a parte superior da garganta e 
nariz ao ouvido médio). Para registrar a quantidade de lí-
quido presente no ouvido médio de uma criança durante 

um período, a timpanometria pode ser realizada em in-
tervalos de poucas semanas durante vários meses.

(2) Instrumento utilizado para realização da Timpano-
metria que é um exame usado para testar a condição do 
ouvido médio e da mobilidade do tímpano e os ossos de 
condução através da criação de variações de pressão de ar 
no canal auditivo.

Tina de hidromassagem - Hidroterapia - Ideal para o 
tratamento das insuficiências das veias e artérias, melho-
ramento da circulação periférica, alívio da tensão, dor e 
edema, efeito energético e tonificante, efeito reflexo no 
abdómen e na pélvis.

Tipoia - Uma tipoia é um suporte preso  ao pescoço uti-
lizado para imobilização dos braços, ombros e mãos em 
casos de contusões, luxações, fraturas, artrites reumatoi-
des, bursites, sequelas de acidente vascular cerebral, le-
sões de plexo braquial, entre outras lesões. Geralmente, 
é confeccionada em algodão duplamente reforçado para 
maior estabilidade do membro afetado.

Tipologia – Diversos modelos funcionais, resultantes do 
conjunto de atribuições que compõem a edificação do es-
tabelecimento de saúde.

Titulador Automático - É um equipamento muito utili-
zado para titulações de rotina em laboratório. Em geral, 
o titulador automático é empregado em titulações poten-
ciométricas com grande faixa de aplicações. O processo 
de titulação é feito através de uma bomba peristáltica 
com agitação automática e alta resolução, acoplada ao 
sistema interno do titulador. O titulador automático é 
utilizado para aferir a quantidade de água em diversos 
tipos de amostra e determinar os constituintes químicos  
presentes na mesma.

Titular
(1) Medicina Nuclear - Responsável legal pelo estabele-
cimento de saúde.

(2) Proteção Radiológica - Responsável legal pelo es-
tabelecimento para o qual foi outorgada uma licença ou 
outro tipo de autorização.

Tocograma - Registo gráfico das contrações uterinas.

Tomografia
(1) Exame de imagem que utiliza raios-x para captar 
imagens detalhadas de ossos, órgãos e outras estruturas 
do corpo com uma máquina que faz radiografias trans-
versais, como se fossem fatias do corpo. Uma vez regis-
tradas, essas imagens são processadas por um computa-
dor para formar uma série de imagens detalhadas do que 
se quer analisar.

(2) Técnica utilizando os raios-x ou as ondas ultrasso-
noras para obter uma imagem de estruturas situadas em 
diversos planos a determinada profundidade no corpo, 
eliminando deliberadamente as estruturas a diferentes 
profundidades. O registo visual desta técnica denomina-
-se tomograma.

(3) Computadorizada com Emissão de Fóton único – 
Método de tomografia computadorizada que utiliza ra-
dionuceídeos que emitem um fóton único de uma dada 
energia. A câmara faz uma rotação de 180 ou 360 graus 
em volta do paciente para captar imagens de múltiplas 
posições ao longo do arco. O computador é então utili-
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zado para reconstruir as imagens transaxiais, sagitais e 
coronais de uma distribuição tridimensional de raionu-
cleídeos no órgão.

(4) Computadorizada Espiral – Tomografia compu-
tadorizada onde há exposição continua de raios-x ao 
paciente, enquanto esta sendo transportado através de 
feixes de radiação de forma espiral ou helicoidal. Isto 
fornece uma melhora no contraste tridimensional e na 
resolução espacial comparado à tomografia computado-
rizada convencional.

(5) Computadorizada Multidetectores – Tipo de  tecno-
logia de tomografia computadorizada em espiral em que 
varias fatias de dados são adquiridas simultaneamente 
melhorando a resolução sobre a tecnologia de aquisição 
de imagem única.

(6) Computadorizada por Raios-x – Tomografia utili-
zando transmissão por raio-x e um computador de algo-
ritmo para reconstruir a imagem.

(7) de Coerência Óptica – (a) Método de diagnóstico 
por imagem que utiliza lasers empregado para mapear 
estruturas subsuperficiais. Quando um sítio refletor da 
amostra está na mesma longitude de trajetória óptica 
(coerência) como espelho de referencia, o detector ob-
serva o perímetro de interferência. (b) (OCT- Cirrus) – 
Oftalmologia – Este exame é uma nova modalidade de 
diagnóstico médico que fornece imagens tomográficas 
de alta resolução longitudinais, em escala mícron, de es-
truturas retinianas, através da medição do tempo de atra-
so e intensidade da luz refletida pelas camadas retinianas. 
Usa um laser de diodo de 820 nm (aproximando do in-
fravermelho), penetra 2 mm de espessura, com produção 
de imagem em corte transversal, com resolução de 10-15 
micra. O OCT-3 permite uma resolução de estruturas e 
patologias retinianas e de nervo óptico com alto grau de 
reprodutibilidade. (c) (OCT) - O aparelho lança feixes 
de raios infravermelhos sobre órgãos do corpo e analisa 
como a luz é refletida. Com grande rapidez visual, a OCT 
consegue detectar problemas sérios como o glaucoma, 
melanoma e arteriosclerose.

(8) Segmento Anterior - Oftalmologia - Estuda o seg-
mento anterior do olho combinando uma técnica de não 
contato, tecnologia de alta resolução com a facilidade de 
uso de uma lâmpada de fenda. Obtém uma imagem com-
pleta do segmento anterior do olho.

Tomógrafo de Coerência Óptica - É um dos mais recen-
tes exames complementares utilizado no diagnóstico das 
doenças da retina e vítreo, consistindo na obtenção de 
cortes transversais da retina e interface vitreoretiniana. 
Este exame não invasivo utiliza uma tecnologia similar 
à da ecografia B, utilizando em vez das ondas acústicas, 
luz de baixa coerência, obtendo-se representações estru-
turais com uma resolução muito mais elevada (8 micras 
comparada com as 150 micras da ecografia Standard).

Tonometria – Oftalmologia – Exame de visão que mede 
a pressão intraocular, utilizando aparelhos com métodos 
de sopro ou de contato.

Tonômetro – Oftalmologia
(1) Equipamento destinado à realização da Tonometria, 
que consiste no processo de medição da pressão interna 
do globo ocular. Esse teste é muito comum em pacientes 
com suspeita de glaucoma.

(2) Instrumento destinado à medição da pressão interna 
do globo ocular (Tonometria). Esse teste é muito comum 
em pacientes com suspeita de glaucoma.

(3) de Aplanação - Permite a medida da pressão intra-
ocular, fundamental para o diagnóstico de  glaucoma. A 
medição mais precisa é realizada como o tonômetro de 
Goldmann, que se realiza na lâmpada de fenda com a uti-
lização de corante (fluoresceína). O tonômetro de sôpro é 
menos preciso e deve ser utilizado somente para triagem.

(4) de Schiotz - Oftalmologia – Instrumento destinado 
a medir a pressão do olho, por meio de um estilete e com 
um peso que desloca uma agulha sobre uma escala, e que 
por meio de anestésico é apoiado sobre a córnea, fazendo 
a medida. É menos preciso que o de aplanação.

Topogômetro - Oftalmologia – Dispositivo, que adapta-
do ao keratômetro, serve para avaliação da topografia 
corneana, através das variações de suas curvaturas.

Topografia Computadorizada da Córnea – Oftalmolo-
gia – Os topógrafos computadorizados medem em torno 
de 95% da superfície corneana. A maioria se baseia no 
principio do Disco de Plácido, que utiliza a córnea como 
um espelho refletor, projetando uma serie de anéis sobre 
ela. Estes anéis são captados, analisados e codificados em 
cores, gerando mapas de curvatura. Os topógrafos mais 
modernos usam o princípio da rasterfotogrametria e a 
varredura com iluminação em fenda (ORBSCAN II), ge-
rando não só os mapas de curvatura, mas também ma-
pas de elevação e espessura da córnea. Calcula também o 
espaço da câmara anterior e o tamanho visível da íris. A 
topografia computadorizada é um excelente instrumen-
to para confirmar o diagnóstico de ceratocone, mesmo 
quando os sinais característicos ainda não são observa-
dos. A localização do ápice e a progressão da doença po-
dem ser visualizadas facilmente quando se analisam os 
mapas coloridos.

Topógrafo Corneano-Oftamologia – Equipamento pa ra 
a realização da Topografia. A Topografia corneana baseia-
-se na projeção de uma série de anéis concêntricos sobre a 
córnea (discos de Plácido), sendo a imagem refletida de-
tectada por uma câmara de vídeo. A informação recolhida 
através da medição das distâncias entre os anéis refletidos 
é analisada pelo software do computador e mostrada de 
diversas formas–mapas colorimétricos tangenciais, sagi-
tais e três dimensões.

Toposcópio - Oftalmologia – Aparelho destinado a me-
dir as curvas de uma lente de contato, que mede o afasta-
mento lateral das franjas de Moiré.

Torniquete
(1) Também é chamado em algumas regiões por garrote, 
é apenas uma tira de pano ou outro material que sirva 
para amarrar alguma parte do corpo, tentando assim 
controlar alguma hemorragia.

(2) Aparelho colocado para pressionar uma artéria e deter 
a corrente sanguínea. Costuma ser uma corda, um tubo 
de borracha ou uma ligadura apertada à volta de uma ex-
tremidade. Atualmente, os torniquetes não se recomen-
dam como medida de primeiros socorros para impedir 
a hemorragia procedente de uma ferida, pelo perigo de 
reduzir o acesso de oxigénio aos tecidos. A pressão direta 
sobre a própria ferida é considerada menos prejudicial.
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(3) Manual – Dispositivo manualmente operado usado 
para a compressão de um vaso sanguíneo através de apli-
cação ao redor de uma extremidade, controlando a cir-
culação e prevenindo o fluxo de sangue para ou de uma 
área.

(4) Pneumático - Funciona através do ajuste e da regula-
gem da pressão do ar comprimido no manguito, instalado 
no membro do paciente. Para isso, o Torniquete Pneumá-
tico utiliza válvulas que regulam, manualmente, a pres-
são do manguito. Por exemplo, se a pressão no manguito 
cai, uma válvula se abre para dar pressão ao manguito ao 
bombear o torniquete e atingir a pressão desejada entre o 
torniquete e o manguito. Se a pressão ultrapassa um deter-
minado nível, uma válvula acionada manualmente realiza 
o alívio da pressão para expelir o gás do manguito e, assim, 
atingir a pressão pré-estabelecida no manguito. Esse me-
canismo possibilita que a pressão desejada no manguito 
mantenha-se.

Torno
(1) com Luneta, Placa de quatro Castanhas e Três Cas-
tanhas - Conjuntos mecânicos utilizados em tornos uni-
versais de cabeçote fixo para  dar estabilidade na usinagem 
de eixos delgados, ou seja, onde a relação comprimento/
diâmetro é muito grande. A peça é fixada entre o meio 
de sujeição da peça, no lado do fuso principal, e a contra-
-ponta no lado oposto. A luneta é fixada no barramento 
do torno de tal forma que fique na posição desejada que 
se quer dar estabilidade na usinagem. A peça fica apoiada 
sobre rolos que giram livremente.

(2) Mecânico - Equipamentos para a manutenção de 
materiais mecânicos - Máquina-Ferramenta Que permite 
usinar peças de forma geométrica de revolução.

Tornozeleira – Fisioterapia – É uma faixa contendo pesos 
presos com velcro e pode ser aplicada, por exemplo, em 
paciente para fortalecimento da musculatura em cadeia 
aberta. O movimento será o de flexão e a resistência vai 
ser proporcionada pela gravidade quando o joelho está 
em 90° de flexão. Posteriormente a resistência pode ser 
aumentada usando pesos em tono do tornozelo.

Torquímetro
(1) É uma ferramenta, também conhecida por chave di-
namométrica, usada para ajustar precisamente o torque 
de um parafuso em uma porca. Normalmente tem a for-
ma de alavanca, com um porta soquetes, onde se podem 
encaixar várias medidas de soquetes.  O torquímetro tem 
ainda algum tipo de dispositivo dinamométrico que pos-
sibilita medir a força de torque, (força rotacional) dimen-
sionada em projeto, que permita o máximo de aperto 
sem o risco de danificar o material. Ao se aplicar a força 
necessária na alavanca, o dispositivo desarma o soquete 
ou emite algum tipo de aviso ao operador. Isso impede 
por um lado que se deixe a peça solta e por outro que o 
aperto excessivo danifique a rosca.

(2) Digital Odontológico – Odontologia - Equipamen-
to que permite ajustes precisos do torque nos implantes 
dentários, por exemplo.

Toxicidade
(1) É a propriedade que tem a substância ou produto de 
ser tóxico ou venenoso.

(2) Grau de virulência inerente a uma substância ve-
nenosa.

Toxicologia - Estudo das substâncias venenosas e seus 
efeitos sobre os organismos vivos, assim como o tratamen-
to das respetivas doenças.

TPR – Medicina Nuclear - Sigla de Tissue Phantom Ratio 
ou razão tecido-objeto simulador.

Transdutor
(1) Diz-se de ou sistema ou dispositivo capaz de transfor-
mar uma forma de energia em outra.

(2) Diz-se de ou circuito capaz de transformar um sinal 
de entrada de natureza mecânica ou eletromagnética, 
p.ex., som ou luz, em sinais elétricos de saída e vice-versa.

Transferência do Paciente - A transferência pode ser 
dentro do próprio hospital de uma enfermaria para outra 
ou de um hospital para outro. Ela deve ser anotada no 
censo hospitalar diário.

Transformador - Aparelho de Raios-x Fixo (Grande por-
te) - Regula a tensão elétrica  de  entrada, regula o KV, re-
gula a intensidade (mA) feita através e um transformador 
de aquecimento, reduz a tensão e eleva a intensidade da 
corrente elétrica. Transforma a voltagem da rua que nor-
malmente varia entre 110V, 120V, 220V e até 380V em KV.

Transfusão - Infusão de um volume de sangue obtido de 
um indivíduo são (doador) na circulação de um paciente 
(receptor), cujo sangue é deficitário em quantidade ou 
qualidade, por ter sofrido um acidente ou doença.

Transiluminador - Equipamento utilizado para visu-
alização de RNA/DNA em géis corados com corantes 
fluores centes, muito utilizado nas áreas de Biologia Mo-
lecular e Genética.

Transmissão
(1) Transmissão de microrganismos em hospitais - 
Aérea (a) por Aerossol - Ocorre pela disseminação de 
partículas, cujo tamanho é de 5mm ou menos. Tais par-
tículas permanecem suspensas no ar por longos períodos 
e podem ser dispersas a longas distâncias. Medida espe-
cial para se impedir a recirculação do ar contaminado e 
para se alcançar a sua descontaminação são desejáveis. 
consistem em exemplos os agentes de varicela, sarampo 
e tuberculose. (b) por Gotículas - Ocorre pela dissemi-
nação por gotículas maiores do que 5mm. Podem ser 
geradas durante tosse, espirro, conversação ou realiza-
ção de diversos procedimentos (broncoscopia, inalação, 
etc.). Por serem partículas pesadas e não permanecerem 
suspensas no ar, não são necessários sistemas especiais 
de circulação e purificação do ar. As precauções devem 
ser tomadas por aqueles que se aproximam a menos de 
1 metro da fonte.

(2) de Agentes infecciosos - Epidemiologia e Imunolo-
gia – Conceitos - Meios pelos quais o agente infeccioso 
alcança o hospedeiro humano suscetível.

(3) Direta - Epidemiologia e Imunologia – Conceitos 
- Transferência direta e imediata do agente infeccioso 
(exceto quando proveniente de um artrópode no qual o 
micro-organismo passou  uma  fase essencial de multi-
plicação ou desenvolvimento) a uma porta de entrada 
receptiva pela qual se pode consumar a infecção do ho-
mem. Isso pode ocorrer quando há contato físico, como 
no caso do beijo ou de relações sexuais (contato direto); 
ou pela projeção direta de gotículas de muco de saliva 
na conjuntiva ou nas mucosas do nariz ou da boca ao se 
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espirrar, tossir, cuspir, cantar ou falar (geralmente não é 
possível a mais de 1 metro de distância); ou, como no 
caso das micoses generalizadas, pelo contato de tecido 
suscetível com solo, humo ou substâncias vegetais em 
decomposição nos quais o agente viva normalmente em 
forma saprofítica. 

(4) Indireta - Epidemiologia  e Imunologia – Con-
ceitos - (a) mediante veículo de transmissão quando 
materiais ou objetos contaminados, sejam brinquedos, 
lenços, peças do vestuário, e roupas de cama sujas, ins-
trumentos cirúrgicos e pensos (contato indireto), água, 
alimentos, leito, produtos  biológicos, inclusive soro e 
plasma, ou qualquer substância serve de meio através 
do qual um agente infeccioso passa para o hospedeiro 
suscetível, e é introduzido por uma porta de entrada 
apropriada. Não importa que o agente tenha ou não se 
produzido ou desenvolvido no veículo antes de penetrar 
no organismo do homem. (b) por intermédio de um ve-
tor Mecânica: quando há o simples transporte mecâni-
co do agente infeccioso por insetos que caminham ou 
voam, por contaminação de suas patas ou  probóscida  
ou pela passagem do micro- organismo através do seu 
trato gastrintestinal, mesmo sem que se verifique mul-
tiplicação ou desenvolvimento dos germes. Biológica: 
quando são necessários a propagação (multiplicação) 
o desenvolvimento cíclico ou a combinação desses pro-
cessos para que o artrópode possa transmitir a forma 
infectante do agente infeccioso ao homem. Depois de 
injetado, o vetor só se torna infectante após um período 
de incubação extrínseca. A transmissão pode ser feita 
pela saliva, durante a picada pela regurgitação ou de-
posição na pele de agentes capazes de penetrar subse-
quentemente através do ferimento causado pela picada, 
ou de uma irritação cutânea provocada pela coçadura 
ou esfregamento. Esse modo de transmissão, através de 
um hospedeiro invertebrado infectado, deve ser dife-
renciado para fins epidemiológicos, do simples trans-
porte mecânico por um vetor que atua como veículo. 
Em ambos os casos, o artrópode é considerado vetor.   
através do ar – disseminação de aerossóis microbianos 
até uma porta de entrada apropriada, geralmente o tra-
to respiratório. Os aerosóis microbianos são suspensões 
aéreas de partículas constituídas, em todo ou em parte, 
de micro-organismos. Partículas com 1 a 5 micra de di-
âmetro são facilmente aspiradas até os pulmões, onde 
ficam retidas. Podem permanecer suspensas no ar, por 
longos períodos de tempo, durante os quais umas man-
têm e outras perdem infecciosidade ou virulência. As 
gotículas e outras partículas grandes que logo se depo-
sitam não  são carreadas pelo ar. Os seguintes aerossóis 
transmitem-se por via aérea de modo indireto: Núcleos 
de gotículas (núcleos infecciosos): são, geralmente, pe-
quenos resíduos de evaporação de gotículas expelidas 
por um hospedeiro infectado. Esses núcleos de gotículas 
podem ser criados intencionalmente por meio de ato-
mizadores diversos ou acidentalmente, em laboratório 
de microbiologia, em matadouros, fábricas de banha ou 
sucos, sala de autópsia, etc. Geralmente permanecem 
em suspensão no ar por longo tempo. Poeira: partículas 
pequenas, de dimensões variáveis, provenientes de pa-
vimentos, peças de vestuário, roupas de cama ou outros 
objetos contaminados, ou do solo (geralmente esporos 
de cogumelos separados do solo seco pelo vento ou por 
agitação mecânica).

(5) por Contato - Transmissão de micro-organismos 
em hospitais - É o modo mais comum de transmissão 
de infecções hospitalares. Envolve o contato direto (pes-
soa- pessoa) ou indireto (objetos contaminados, super-
fícies  ambientais, itens de uso do paciente, roupas, etc.) 
promovendo a transferência física de micro-organismos 
epidemiologicamente importantes para um hospedeiro 
susceptível.

Transplante
(1) Implantação de um órgão ou tecido de uma parte do 
corpo para outra, ou de um indivíduo (dador) a outro 
(receptor). Os enxertos de pele e ossos são exemplos de 
técnicas de transplante no mesmo indivíduo. O trans-
plante renal consiste no enxerto de um rim são proce-
dente de um dador, para substituir o rim doente de um 
receptor.

(2) Convencional de células progenitoras hematopoé-
ticas - Laboratórios de processamento de células pro-
genitoras hematopoéticas provenientes de medula ós-
sea e sangue periférico e bancos de sangue de cordão 
umbilical e placentário - Tipo de terapia celular que se 
utiliza da infusão de CPH, com o objetivo de obter en-
xerto transitório ou permanente para correção de defei-
to quantitativo ou qualitativo da medula óssea, ou ainda 
restaurar a hematopoese após quimioterapia  mieloabla-
tiva para tratamento de diversas doenças. Recebe esta 
denominação em substituição à expressão transplante de 
medula óssea.

Transporte Interno - Gerenciamento de resíduos hos-
pitalares -Traslado dos resíduos dos pontos de geração 
até local destinado ao armazenamento temporário ou ar-
mazenamento externo com a finalidade de apresentação 
para a coleta).

Traqueostomia
(1) Operação cirúrgica em que se pratica um orifício na 
traqueia através do pescoço, para resolver numa emer-
gência, ou no decurso de doença, uma dificuldade respi-
ratória, como por exemplo, na difteria.

(2) Termos utilizados em Terapia Intensiva - Procedi-
mento cirúrgico realizado com pequena incisão na tra-
queia para retirar cânula de intubação orotraqueal (tubo 
na boca) e colocar uma pequena cânula nessa incisão. 
Isto é realizado para proporcionar maior conforto nos 
pacientes que se encontram com  desmame difícil da 
ventilação ou com quadro neurológico sem  a percepção 
de desmame precoce da  ventilação. Além do conforto, 
diminui a incidência de lesões na faringe e cordas vocais.

Tratamento
(1) de Ar - Tratamento de ar em Instalações de ar-
-condicionado hospitalar – Processo que envolve uma 
ou mais das seguintes funções: insuflamento, exaustão, 
renovação, movimentação, filtragem, resfriamento, desu-
midificação, umidificação e aquecimento do ar.

(2) Intensivo - Unidade destinada a acomodar doentes 
graves que exijam assistência médica e de enfermagem 
ininterrupta além de equipamento e pessoal especializado.

Traumatismo Craniano (TCE), traumatismo crânio-en-
cefálico – Termos utilizados em Terapia Intensiva - Le-
são das estruturas do cérebro decorrente de acidentes, com 
edema (inchaço) ou formação de coágulos, exigindo fre-
quentemente cirurgia de emergência e/ou coma induzido.

miolo dicionário.indd   256 07/03/2019   18:17:12



DICIONÁRIO TÉCNICO – EqUIPAMENTOS MÉDICOS & TECNOLOGIAS APLICADAS À SAúDE

257

Traumatologia - Parte da Medicina que se ocupa dos 
traumatismos e seus efeitos, nomeadamente lesões ou in-
capacidades de caráter provisório ou permanente.

Travesseiro para Decúbito Ventral - Tratamento de Ra-
dioterapia – Para aqueles posicionamentos em decúbito 
ventral onde a utilização de um travesseiro convencional 
pode impedir uma posição confortável para o paciente 
e comprometer a sua imobilização. O travesseiro para 
decúbito ventral é um suporte com a base vazada onde 
o paciente acomoda sua face, além de ter inclinada sua 
porção inferior para acomodar o contorno do tórax.

Trena - Conjunto de ferramentas para a maleta de me-
cânica - Instrumento utilizado para medição de compri-
mento em serviços diversos.

Trepano - Instrumento para furar os ossos, em especial, 
os ossos do crânio. Existem vários modelos.

Triagem clínica - Ambiente destinado a selecionar, por 
meio de entrevistas e exames, indivíduos aptos a doar 
sangue. São realizados, por exemplo: teste para detecção 
de diabetes, aferição da pressão arterial, verificação de 
peso e altura. A triagem objetiva resguardar a saúde dos 
pacientes que receberão a doação e dos funcionários que 
manipulam o material coletado. Está presente na Unida-
de de Hemoterapia e Hematologia.

Triclosan - Antissépticos - Apresenta ação contra bacté-
rias Gram positivas e a maioria das Gram negativas, ex-
ceto para a Pseudomonas aeruginosa, e apresenta pouca 
ação contra fungos. O triclosan pode ser absorvido atra-
vés da pele íntegra, mas sem consequências sistêmicas re-
levantes. A sua ação antimicrobiana se faz num período 
intermediário e tem uma excelente ação residual. Sua ati-
vidade é minimamente afetada pela presença de matéria 
orgânica.

Trocarte
(1) São instrumentais estéreis e para uso em um único 
paciente, consistindo em obturador mecânico e cânula 
flexível.

(2) Videolaparoscópio - Compostos de cânulas de 5 e de 
10 mm no interior das quais um mandril (tipo de lança 
pontiaguda) é introduzido. O conjunto perfura a parede 
abdominal ou torácica. Uma vez no interior da cavidade, 
o mandril é retirado e a cânula fica postada para a intro-
dução dos instrumentos de 5 e de 10 mm.

Trombo - Coágulo sanguíneo.

Tromboembolismo - Afeção em que o coágulo sanguí-
neo, originado num certo ponto de circulação, se solta 
fixando-se num outro ponto, obstruindo o vaso em ques-
tão. Aplica-se com frequência esta denominação à asso-
ciação de fleotrombose e embolismo pulmonar.

Trombólise  - Dissolução de um coágulo sanguíneo 
(tro m  bo)  pela infusão  de uma enzima no sangue como 
a estreptoquinase. Pode ser utilizada no tratamento da 
fle botrombose, do embolismo pulmonar ou numa fase 
pro coce do enfarte do miocárdio.

Trombose
(1) Afeção em que o sangue muda o seu estado líquido 
ao sólido produzindo-se num coágulo  sanguíneo no in-
terior de um vaso. A trombose numa artéria vai obstruir 
a corrente sanguínea, impedindo a irrigação dos tecidos 

a que se destina. A obstrução de uma artéria do cérebro é 
uma das causas de apoplexia (acidente cerebrovascular) e 
a trombose numa artéria que irriga o coração – trombo-
se coronária – provoca um ataque cardíaco. A trombose 
também pode ocorrer numa veia e associar-se à infla-
mação da mesma. O trombo pode soltar-se do seu local 
de formação e ser transportado pela corrente sanguínea 
para outro lugar.

(2) Coronária - Formação de um coágulo sanguíneo 
numa artéria coronária, obstruindo o fluxo sanguíneo da 
zona do coração por ela irrigada. Costuma ser originada 
por um ateroma e provoca a necrose de uma enfarte do 
músculo cardíaco de acordo com o vaso obstruído.

Tropômetro
(1) Instrumento para medir a rotação do globo ocular.

(2) Instrumento para medir a torção de certos ossos.

Tuberculina - Epidemiologia e Imunologia – Concei-
tos - É qualquer produto do bacilo de Koch que contenha 
tuberculo-proteína. As siglas PPD e Rt significam tuber-
culina purificada. A via de aplicação recomendada pela 
OMS e a intradérmica (mantoux), que permite medida 
precisa da quantidade injetada. A tuberculina usada na 
rotina é o PPD (Rt 23) na dose de 2UT (unidades tuber-
culínicas). A solução diluída no Laboratório de referên-
cia da CNCT, mantém sua  atividade durante pelo menos 
seis meses, desde que conservada em temperatura de 8º 
a 10º C (nunca no congelador), não devendo também ser 
exposta à luz solar direta.

Tubo
(1) de queda – Gases medicinais - RDC 50/03 - Tubu-
lação usada para o transporte de roupa suja.

(2) de Raios-x - Equipamento de Raios-x (a) Disposi-
tivo eletrônico cuja função é a produção de um feixe de 
elétrons acelerados, composta de um invólucro de alto 
vácuo, em que num extremo existe um cátodo que é 
aquecido por uma corrente elétrica de grande magnitu-
de que passa por um filamento, emitindo assim o feixe 
eletrônico que é dirigido por bobinas defletoras e acele-
rado contra um anteparo (Placa ou Ânodo) por bobinas 
aceleradoras semelhante a um tubo de raios catódicos. 
(b) Consiste de uma cápsula a vácuo, que pode ser de vi-
dro ou metal. A condição de vácuo é utilizada para evitar 
colisões dos elétrons com moléculas de gás no percurso 
do catodo para o anodo, garantindo assim um bom isola-
mento elétrico. A cápsula de vidro ou metal é envolta por 
uma cúpula que exerce a função de sustentá-la, isolá-la e 
protegê-la do meio externo. A cúpula é revestida inteira-
mente com chumbo, exceto em uma janela radiotrans-
parente designada para saída dos raios-x, bloqueando 
assim os outros raios-x emitidos em outras direções, pois 
eles são emitidos em todas as direções após sua forma-
ção no anodo. Os fótons de raios-x que passam por esta 
janela constituem o chamado feixe útil. A produção des-
te feixe gera muito calor, necessitando de um sistema de 
resfriamento dentro da cúpula. Este resfriamento pode 
ser feito através de ar, óleo ou água. Muitos dos tubos 
resfriados por ar são equipados com tipos de ventilado-
res ou circuladores de ar, já o óleo (ou água) circula com 
o auxílio de uma bomba,  que  controla sua ida para o 
resfriamento e volta para o tubo através de mangueiras 
especiais. Quando ocorre aquecimento excessivo do óleo, 
há na cúpula uma parede com capacidade de expansão.

T
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(3) de Traqueostomia – (a) Conhecido pelos profissio-
nais como cânula, também é um dispositivo médico-hos-
pitalar, estéril, invasivo que é utilizado em pacientes com 
a mesma finalidade do Tubo Orotraqueal. Na entubação 
com tubo de traqueostomia, a inserção da cânula é reali-
zada através de procedimento cirúrgico na região da tra-
queia. (b) A traqueotomia é um procedimento cirúrgico 
frequentemente realizado em pacientes necessitando de 
ventilação mecânica prolongada. A incisão é feita entre o 
2º e 3º anel traqueal. O objetivo é não prejudicar as cor-
das vocais do paciente ao passar o tubo de ar. 

(4) Endotraqueal (a) conhecido pelos profissionais 
como TOT (Tubo Orotraqueal), é um  dispositivo mé-
dico-hospitalar, estéril, invasivo, utilizado em pacientes 
quando há necessidade de submetê-los à ventilação me-
cânica, ou seja, quando um respirador artificial assume 
a respiração e inspiração naturais. Na entubação com o 
TOT, o tubo é inserido dentro da traqueia do paciente 
através da via oral ou nasal. (b) Termos utilizados em 
Terapia Intensiva - Cânula introduzida através da boca 
ou narina, até a traqueia para permitir a passagem do ar 
até os pulmões. (c) São tubos de borracha, silicone ou 
materiais afins, com diâmetros variados, dotados ou não 
de balonetes (cuff), que tem como função a proteção da 
via aérea de aspiração, por exemplo, de vômito ou sangue 
e também de formar um selo entre o tubo e a mucosa 
traqueal permitindo ventilação positiva. Os tubos pediá-
tricos não possuem balonete dadas as particularidades 
da traqueia da criança.

(5) Nasográstrico - É um tubo de cloreto de polivinila 
(PVC) que, quando prescrito pelo médico para drena-
gem ou alimentação por sonda, deve ser tecnicamente 
introduzido desde as narinas até o estômago.

(6) Orotraquel ou Cânula de Traqueostomia - Para que 
o paciente possa respirar. Ele pode ser colocado através 
da boca (tubo orotraqueal) ou direto na traquia (traque-
ostomia). Através deles é realizada a aspiração das secre-
ções provenientes dos pulmões.

(7) para Nefrostomia - É um tubo flexível colocado den-
tro do rim para drenar urina retida por causa de uma 
obstrução nos ureteres.

(8) para Nutrição Entérica – A Nutrição Enteral ou NE é 
segundo o Ministério da Saúde do Brasil, designa todo e 
qualquer “alimento para fins especiais, com ingestão con-
trolada de nutrientes, na forma isolada ou combinada, de 
composição definida ou estimada, especialmente formu-
lada e elaborada para uso por sondas ou via oral, indus-
trializado ou não, utilizada exclusiva ou parcialmente 
para substituir ou complementar a alimentação oral em 
pacientes desnutridos ou não, conforme suas necessida-
des nutricionais, em regime hospitalar, ambulatorial ou 
domiciliar, visando a síntese ou manutenção dos tecidos, 
órgãos ou sistemas”.

(9) para Timpanotomia – Tubo utilizado na cirurgia 
de Timpanotomia que é indicada para colocar tubo de 
ventilação permitindo o equilíbrio das pressões interna e 
externa da orelha, permitindo uma melhora na audição. 
Geralmente essa cirurgia acontece em crianças que apre-
sentam frequentemente casos de otites médias e também 
em crianças com Otite média secretora.

(10) Retal – É indicada para aliviar a tensão provocada 
por gases e líquidos no intestino grosso. Utilizável tam-
bém para retirada de conteúdo fecal através do reto.

(11) T – Oxigenoterapia - Geralmente utilizado para for-
necer mistura de ar/oxigênio altamente umidificado, por 
meio de traqueostomia ou tubo endotraqueal. Tem co mo 
vantagem o fato de que a concentração de oxigênio e a 
umidade podem ser reajustadas a todo momento.

Tumor - Aumento no volume de uma área do organismo 
causado por um processo inflamatório ou neoplásico.

Tungstato de Cálcio – Radiologia - Fósforo utilizado em 
telas intensificadoras que produzem luz visível durante 
o disparo de raios-x, impressionando, assim, o filme ra-
diográfico.

Tupia moldureira - Equipamentos para manutenção 
de mobiliário – Equipamento que permite a estrutura-
ção de desenhos no mobiliário.

Turbilhão – Fisioterapia
(1) Consiste em um tanque de água, normalmente mor-
na, onde há um turbilhonamento da água, assim como 
em uma banheira de hidromassagem, Normalmente era 
usado com o intuito de se reduzir edemas mais antigos, 
mais rígidos que podem se desenvolver após traumas, 
fraturas, etc. Ajuda também no processo de ganho de 
amplitude de movimento em articulações que apresen-
tam rigidez, contribui para alívio momentâneo de dores 
ou desconfortos que não possuem contraindicação para 
aplicação de termoterapia, contribui para alteração cir-
culatória momentânea.

(2) para Tratamento de Membros Superiores– Elemen-
to utilizado para estimulação da circulação e alívio da 
dor, através da exploração da reação do corpo aos estí-
mulos exercidos pela pressão e calor da água.
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Ultassonografia Doppler em cores – Ultrassonografia 
por aplicação do efeito Doppler, com a sobreposição do 
fluxo de informação em cores, numa escala de cinza em 
uma imagem de tempo real. Este tipo de ultrassonografia 
é bem adequado para identificar a localização de fluxo de 
alta velocidade ou mapear a extensão do fluxo em deter-
minada região.

Ultrafiltração – Hemodiálise – Método de remoção de 
água do sangue através da membrana semipermeável. 
Acontece por gradiente de pressão e pode ser: pressão 
transmembrana (usada na hemodiálise) ou pressão os-
mótica (usada na diálise peritoneal).

Ultramicrótomo – Equipamento destinado a realiza-
ção da Ultramicrotomia, que é um método para o corte 
de espécimes em fatias ou seções extremamente finas, 
que podem ser vistas em um microscópio eletrônico de 
transmissão (MET). As seções devem ser finas porque 
os elétrons de 50 a 125kV doa microscópios eletrônicos 
padrão não podem passar através de material biológico 
mais espesso que 150 nm.

Ultrassom
(1) Vibração da mesma natureza que o som, mas de 
frequência maior do que a que podemos ouvir (15 a 20 
kHz). É uma vibração tão rápida do som, que o ouvido 
não consegue captar. São numerosas as aplicações do ul-
trassom, mas na medicina é usado para ecografias e de-
terminar a velocidade do sangue nas veias maiores.

(2) Doppler - Máquina de Ultrassom – O ultrassom 
Doppler se baseia no efeito Doppler. Quando o objeto 
que reflete as ondas de ultrassom se move, ele altera a 
freqüência dos ecos, criando uma freqüência mais alta 
se estiver se movendo na direção da sonda e uma frequ-
ência mais baixa se estiver se afastando dela. A alteração 
da freqüência depende de quão rápido o objeto se move. 
Este método mede a mudança na freqüência dos ecos 
para calcular a rapidez do movimento de um objeto. O 
ultrassom Doppler tem sido usado principalmente para 
medir a taxa de fluxo de sangue através do coração e das 
artérias maiores.

(3) Endoscópico - É um aparelho de endoscopia que 
possui em sua ponta um pequeno transdutor de ultras-
som, o qual permite que, além da visão endoscópica, se te-
nha a visão ultrassonográfica. Dessa forma, especialistas 
podem estudar detalhes: (a) das paredes do esôfago, estô-
mago, duodeno e reto; (b) dos órgãos externos adjacentes, 
como pâncreas, e vesícula biliar; e (c) realizar biópsias 
das lesões diagnosticadas (punção com agulha fina).

(4) Odontológico (a) É uma ferramenta utilizada na prá-
tica odontológica onde uma ponta que vibra e joga água, 
para evitar o superaquecimento, ajuda na raspagem do 
tártaro e na remoção de manchas externas. (b) Forma de 
realizar uma raspagem dentária é através de um aparelho 
chamado de ultrassom que veio como uma evolução das 
curetas e trabalha de forma mais silenciosa, rápida e com 
maior conforto para o paciente. Joga jatos de água junta-
mente com a ação do ultrassom minimizando os danos 
provocados ao dente. O ultrassom emite a uma ponta 
que entra em contato com o dente uma vibração ultras-
sônica, que como consequência destaca toda a placa ou 
tártaro que reside na superfície dos dentes. A raspagem 
realizada com o ultrassom é procedimento rápido, sim-
ples e confortável. Você poderá continuar normalmente 

com sua vida logo depois de sair da consulta. Em alguns 
casos onde há presença de inflamação na gengiva é co-
mum que ocorra um pouco de sangramento, mas isso 
não é motivo de preocupação durante o procedimento. 
O pós-procedimento pode causar no  paciente um pouco 
de sensibilidade nos dois primeiros dias, mas algo total-
mente controlável.

(5) Para endoscopia - Na ultrassonografia endoscópica, 
um pequeno transdutor é colocado na ponta do endos-
cópio. Este endoscópio é passado pela garganta até  o 
estômago. Desse modo, o transdutor é posicionado di-
retamente sobre a parede do estômago, permitindo que 
o médico visualize as camadas da parede do estômago, 
bem como os gânglios linfáticos e outras estruturas. A 
qualidade da imagem é melhor do que um ultrassom pa-
drão em função da proximidade.

(6) Para Fisioterapia – Fisioterapia - O ultrasom é um 
aparelho que emite calor profundo por meio de ondas 
ultrassônicas, com frequência e intensidade reguláveis. 
O ultrassom produz calor profundo na região aplica-
da, o que causa alívio da dor pelo efeito analgésico que 
possui. O ultrassom é indicado para tratamento de pa-
cientes com diversos casos de lesões ou de dores, alguns 
exemplos são, rigidez pós engessamento, atrofia muscu-
lar, artrite, torcicolo, distenções, hematomas, contusões, 
sinusites. Muito utilizado pela fisioterapia para recupe-
ração de pacientes que tenham a articulação ou tecido 
muscular lesionado.

Ultrassonografia
(1) Visualização de estruturas profundas do corpo por 
meio do registro dos reflexos ou ecos dos pulsos das on-
das ultrassônicas direcionadas ao interior dos tecidos.

(2) de Intervenção – Utilização da ultrassonografia para 
guiar procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos 
como biópsia por punção, drenagem, etc. Sua aplicação 
mais vasta é em ultrassom intravascular com imagem, 
mas é útil também em urologia e para detecção de afec-
ções intra-abdominais.

(3) Dopller Transcraniana – Técnica não invasiva que 
utiliza ultrassom para medida da hemodinâmica cere-
brovascular, particularmente a velocidade do fluxo san-
guíneo cerebral e fluxos colaterais cerebrais. Com uma 
sonda de pulsos de alta intensidade e baixa frequência, as 
artérias intracranianas podem ser analisadas transtempo-
ralmente, transorbitalmente ou abaixo do forame magno.

(4) Doppler – Ultrassonografia que aplica o efeito Dop-
pler, com reflexões do ultrassom desviadas pela frequên-
cia, produzidas por alvos móveis (geralmente hemácias) 
na corrente sanguínea ao longo do eixo do ultrassom, di-
retamente proporcional à velocidade de movimento dos 
alvos, para determinar tanto a direção quanto a velocida-
de do fluxo sanguíneo.

(5) Doppler Dupla – Ultrassonografia aplicando o efeito 
Doppler combinado com uma imagem de tempo real. A 
imagem de tempo real é criada pelo movimento rápido 
do feixe de ultrassom. A grande vantagem dessa técnica é 
a habilidade em estimar a velocidade do fluxo de mudan-
ça de frequência Doppler.

(6) Transvaginal (ou Endovaginal) - É um exame 
diagnós tico não invasivo utilizado para a avaliação dos 
órgãos reprodutivos femininos, incluindo o útero, os 
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ovários e o colo uterino. Como o próprio nome já diz, é 
um exame realizado por via endovaginal e emite ondas 
sonoras ao invés de radiação para gerar imagens em mo-
vimento das estruturas pélvicas. Por ser realizado pela via  
endovaginal, esse exame proporciona imagens das estru-
turas pélvicas com maior definição quando comparado 
ao exame realizado pela via abdominal.

Umidificador
(1) É um aparelho cuja função básica é manter a umida-
de relativa do ar dentro dos níveis recomendados para o 
ser humano. Recomenda-se que a umidade seja mantida 
em 60% para que haja conforto respiratório e sensação 
de bem estar.

(2) Aquecido - Indicado para aliviar os sintomas de res-
secamento e congestão nasal ocasionados pelo tratamen-
to da apneia obstrutiva do sono com CPAP ou BiPAP.

(3) para Ambiente - É um aparelho cuja função básica 
é manter a umidade relativa do ar dentro dos níveis re-
comendados para o ser humano. Recomenda-se que a 
umidade seja mantida em 60% para que haja conforto 
respiratório e sensação de bem estar.

Unidade
(1) Conjunto de ambientes fisicamente/funcionalmente 
agrupados, onde são executadas atividades afins.

(2) Básica de Saúde - Unidade de Saúde que presta assis-
tência em atenção contínua nas especialidades básicas de 
clínica médica, pediatria, ginecologia e obstetrícia e aten-
dimento odontológico.

(3) Condensadora - Instalações de ar-condicionado 
hospitalar/condicionador autônomo – Unidade mon-
tada em fábrica, composta de um ou mais compressores 
frigoríficos e condensadores resfriados a ar ou a água.

(4) de Acesso Restrito - Unidade física com barreira e 
controle de entrada e saída de pessoas e de material. Pos-
sui todo conjunto de ambientes fins e de apoio dentro da 
própria área da unidade.

(5) de Administração - É o conjunto de elementos onde 
está localizada a maioria dos serviços destinados às ativi-
dades administrativas do hospital, compreendendo, ba-
sicamente, pessoal, contabilidade, comunicações, trans-
portes, matrícula e registro de pacientes.

(6) de Aférese – Unidade responsável pela coleta seletiva 
de uma pequena percentagem de um componente san-
guíneo (plaquetas, glóbulos vermelhos ou plasma), com 
a ajuda de um aparelho automático – separador celular 
– sendo os restantes componentes sanguíneos restituídos 
ao dador, através da mesma punção.

(7) de Alimentação - Um dispositivo, normalmente pro-
jetado como uma unidade permanentemente montada 
que provê instalações, por exemplo, eletricidade, supri-
mento de gás medicinal, por exemplo, de tal modo que 
facilita o acesso do usuário a estes elementos. É usado em 
quartos para tratamento paciente, por exemplo, operação, 
exame, recuperação, cuidado intensivo ou cirurgia dental.

(8) de Alimentação Montado no Teto - Uma unidade 
permanentemente teto-montada para prover instala-
ções, por exemplo, eletricidade, gás medicinal, de tal um 
modo que facilita o acesso do usuário a eles. É usado em 
quartos de operações/exames e quartos de emergência. A 
unidade consiste tipicamente em um apoio de instalação 

de teto, equipado com braços móveis (frequentemente 
multi-articulado) e uma cabeça de pendente. Pode ser 
equipado com um dispositivo de equipamento por mon-
tar outros dispositivos médicos.

(9) de Ambulatório ou Unidade de Pacientes Externos 
- É o conjunto de elementos que possibilita o atendimen-
to de pacientes para diagnóstico e tratamento quando 
constatada a não necessidade de internação.

(10) de Aquecimento - Instrumento de teste - Instru-
mento de teste usado para testarunidade de aquecimen-
to, sistemas de almofadas e suas partes de componente. É 
usado para controlar as várias colocações de parâmetro 
essenciais, por exemplo, o intervalo de temperatura e li-
mites, saídos elétricos ou líquidos ou fluxos de ar.

(11) de Atendimento Portátil - Resolução SS-15, de 18-
1-99- Caracterizada pelo atendimento de pacientes com 
equipamentos portáteis voltadas principalmente nos ca-
sos de impossibilidade de locomoção do paciente, inclu-
sive nos casos de pacientes hospitalizados.

(12) de Berçário - É o conjunto de elementos destinados 
a alojar para assistência, recém-nascidos sadios, prema-
turos e patológicos.

(13) de Células Progenitoras Hematopoéticas (CPH) 
– Laboratórios de processamento de células progeni-
toras hematopoéticas provenientes de medula óssea e 
sangue periférico e bancos de sangue de cordão umbi-
lical e placentário - São as células progenitoras hemato-
poéticas isoladas após o processamento do tecido obtido 
da medula óssea, do sangue periférico (quando estas são 
mobilizadas da medula óssea por meio de medicamen-
tos) ou do sangue de cordão umbilical e placentário.

(14) de Centro Cirúrgico (a) É o conjunto de elementos 
destinados às atividades cirúrgicas, bem como à recupe-
ração pós-anestésica e pós-operatória imediata. (b) Cen-
tro Obstétrico - É o conjunto de elementos destinados às 
atividades cirúrgico-obstétricas, em uma única área, em 
pequenos hospitais.

(15) de Centro de Material - É o conjunto de elementos 
destinados a expurgo, preparo e esterilização, guarda e 
distribuição do material para as unidades do hospital.

(16) de Centro Obstétrico - É o conjunto de elementos 
onde são realizados: o trabalho de parto, o parto, a cirurgia 
obstétrica e os primeiros cuidados com os recém-nascidos. 

(17) de Cirurgia Criogênica – Unidade para realização 
da cirurgia criogênica, que é o ramo da cirurgia que apli-
ca temperaturas muito baixas (abaixo de -196° C) para 
destruir tecido maligno, por exemplo, células cancerosas.

(18) de Controle de Raspagem - Unidade para o con-
trole da peça de mão sistema de raspagem e que regula-
menta os parâmetros operacionais, por exemplo, potên-
cia, velocidade ou torque. Ele também pode ter funções 
internas adicionais, por exemplo, irrigação ou caracterís-
ticas de sucção. Este é um componente do sistema total 
de raspagem.

(19) de Dermoabrasão – Unidade destinada a dermo-
abrasão que é um procedimento que ajuda a refinar as 
camadas superficiais da pele por meio de um método 
controlado de raspagem cirúrgica. O tratamento suaviza 
as irregularidades da superfície, dando à pele uma apa-
rência mais suave.
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(20) de Emergência - É o conjunto de elementos que 
servem ao atendimento, diagnóstico e tratamento de pa-
cientes acidentados ou acometidos de mal súbito, com ou 
sem risco iminente de vida.

(21) de Internação (a) Unidade Funcional do Estabele-
cimento Assistencial de Saúde composta de um conjunto 
de ambientes destinados à prestação de atendimento em 
regime de internação. As Unidades de Internação são di-
vididas em Internação de Adulto e Infantil; Internação de 
Queimados; Internação de Recém-Nascidos e Internação 
de Terapia Intensiva. (b) de Adulto e Infantil - Unidade 
Funcional destinada a internar, em ambientes individuais 
ou coletivos, pacientes que não requeiram cuidados inten-
sivos, acomodados conforme faixa etária, patologia, sexo e 
tipo de assistência necessária. Está presente na Unidade de 
Internação. (c) de queimados - Unidade Funcional des-
tinada a internar, em ambientes individuais ou coletivos, 
pacientes com queimaduras graves, acomodados confor-
me faixa etária, sexo e grau de queimadura. (d) de Re-
cém-Nascidos - Unidade Funcional destinada a internar 
recém-nascidos patológicos ou prematuros que necessi-
tam de observação e cuidados. (e) de Terapia Intensiva 
- Unidade Funcional destinada a internar, em ambientes 
individuais ou coletivos, pacientes críticos que necessitam 
de cuidados ininterruptos, acomodados conforme grau de 
risco, faixa etária e patologia. (f) Geral - É a existente nos 
hospitais gerais, possuindo ao redor de 25 leitos quando 
localizados só em quartos individuais, 32 leitos quando 
em quartos com dois leitos e 40 leitos quando em quartos 
de até 2 leitos e enfermarias. (g) Neo natal - Ver Unidade 
de Internação de Recém- Nascidos. (h) ou Unidade de 
Enfermagem - É o conjunto de elementos destinados à 
acomodação do paciente internado, e que englobam faci-
lidades adequadas à prestação de cuidados necessários a 
um bom atendimento. (i) para (i1) doenças mentais agu-
das - É o conjunto de elementos destinados a pacientes 
portadores de doenças mentais agudas, cujo número não 
deve ultrapassar de 30 leitos por unidade. (i2) Doenças 
Transmissíveis - É o conjunto de elementos destinados a 
pacientes portadores de doenças transmissíveis, permitin-
do condições de isolamento, cujo número não deve ultra-
passar de 30 leitos por unidade. (i3) Tuberculose, forma 
aguda - É o conjunto de elementos destinados a pacientes 
portadores de tuberculose, forma aguda, cujo número não 
deve ultrapassar de 30 leitos por unidade. (j) Pediátrica 
(em hospital geral) - É o conjunto de elementos destina-
dos a pacientes de idade até 14 anos, reunidos por grupo 
etário, possuindo não mais de 70 leitos, por unidade.

(22) de Lactário - É o conjunto de elementos destinados 
ao preparo de alimentação para as crianças, incluindo 
basicamente fórmulas lácteas, sucos e regimes dietéticos 
prescritos.

(23) de Navegação - Robô cirúrgico - Dispositivo uti-
lizado durante um procedimento cirúrgico como uma 
ajuda para navegação, por exemplo, na colocação de um 
parafuso de pedículo em cirurgia espinhal. O dispositivo 
está baseado em tecnologia de computador e tipicamente 
consiste, por exemplo, de um console do operador; tam-
bém uma vídeo câmara  utilizada para orientar a instru-
mentação. A transmissão de imagem para o computador 
normalmente dar-se por meio de CT ou MRI. A unidade 
então utiliza as imagens como um guia para localiza a 
instrumentação, lendo os pontos do local para gerar um 

quadro tridimensional preciso da região e também ajuste 
de angulação do instrumento. Também pode ser usado 
como uma ajuda no treinamento para cirurgiões.

(24) de Operação - Robô cirúrgico - Dispositivo utiliza-
do durante um procedimento cirúrgico como uma ajuda 
para o cirurgião para precisar o osso e modelação ou re-
moção  de tecido frágil. Um exemplo disto está no caso 
de uma operação de substituição total da articulação do 
joelho. Esta unidade assegura que o osso corta em prepa-
ração para as próteses é preciso e reproduzível. Está base-
ado em tecnologia de computador e tipicamente consiste 
de, por exemplo, um console de operador e braços para 
manipulação de instrumento. A transmissão de imagem 
para o computador normalmente dar-se por meio de CT 
ou MRI).. Também pode ser usado como uma ajuda no 
treinamento para cirurgiões. As especialidades envolvi-
das são, por exemplo, neurocirurgia, espinhal, ortopédi-
ca ou cirurgia da próstata.

(25) de Prata-revestida - Dispositivo utilizado para de-
po  sito de prata sobre eletrodos como, por  exemplo, ele-
trodo para eletroencefalografia (EEG) ou eletrodos para 
eletromiografia (EMG) que são reutilizáveis. Esta uni-
dade também pode ser usada para remover prata de um 
objeto.

(26) de Processamento Central (CPU) - Máquina de 
Ultra-Som – A CPU é o cérebro da máquina de ultras-
som. Ela consiste basicamente de um computador que 
contém o microprocessador, a memória, os amplificado-
res de fontes de alimentação para o microprocessador e 
a sonda transdutora. A CPU envia correntes elétricas ao 
transdutor para a emissão de ondas sonoras e também 
recebe os pulsos elétricos das sondas que foram criados a 
partir do retorno dos ecos. A CPU faz todos os cálculos 
envolvidos no processamento dos dados. Assim que os 
dados brutos são processados, a CPU forma a imagem 
no monitor. Ela também pode armazenar os dados e/ou 
imagem processada em um disco.

(27) de Pronto Atendimento - UPA - Unidade de Saúde 
destinada ao primeiro atendimento às urgências médicas 
e odontológicas. Existem três tipos de UPA, que se dife-
renciam quanto à abrangência da população atendida, e 
ao número de leitos e de profissionais que as integram. 
As UPAs funcionam 24 horas por dia durante os sete dias 
da semana.

(28) de Purificação de Água (a) Dispositivo projetado 
para purificar a água por várias técnicas.  (b) Deioniza-
ção - Dispositivo usado para purificar água removendo 
íons negativos e positivos. Consiste em colunas de tro-
ca de íon. (c) por Osmose Reversa - Dispositivo usado 
para purificar água por osmose inversa, forçando água 
por uma membrana semipermeável que retém elementos 
maior que uma dimensão especificada. 

(29) de quimioterapia - Unidade Funcional destinada a 
administrar e aplicar quimioterápicos em pacientes em 
tratamento.

(30) de Radioterapia - Unidade Funcional destinada ao 
emprego de radiação ionizante em pacientes para fins 
terapêuticos. Radiação ionizante é qualquer partícula ou 
radiação eletromagnética que, ao interagir com a maté-
ria, ioniza direta ou indiretamente seus átomos ou mo-
léculas.

U
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(31) de Ressonância Magnética - Unidade Funcional 
onde se realizam exames utilizando ressonância magné-
tica.

(32) de saúde - Estabelecimento de saúde destinado a 
prestar assistência sanitária a  uma população em área 
geográfica definida, executando basicamente ações pro-
gramadas. Tem caráter dinâmico por desenvolver ativi-
dades junto à comunidade. 

(33) de Saúde Especializada - Unidade de Saúde desti-
nada a prestar assistência médica em uma única espe-
cialidade, em regime de internação ou emergência, aos 
pacientes referidos dos estabelecimentos de menor com-
plexidade.

(34) de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia- Uni-
dades isoladas onde são realizadas atividades que auxi-
liam a determinação de diagnóstico e/ou complementam 
o tratamento e a reabilitação do paciente.

(35) de Serviços Complementares de Diagnóstico e 
Tratamento - É o conjunto de elementos onde está lo-
calizada a maioria dos serviços que complementam o 
diagnóstico, ou auxiliam na recuperação da saúde, tais 
como: laboratório de patologia clínica, radiologia clínica, 
hemoterapia, laboratório de anatomia patológica, eletro-
cardiografia, eletroencefalografia, fisioterapia, radioisó-
topos, medicina nuclear e outros.

(36) de Serviços Gerais - É o conjunto de elementos onde 
se realizam os serviços que suprem roupa, alimentação, 
transportes, energia elétrica, vapor e todo material ne-
cessário para o funcionamento do hospital. Compreen-
de entre outros os seguintes serviços: alimentação, la-
vanderia, material, limpeza, oficinas de manutenção, 
con servação e reparos, central de vapor, vestiários, ga-
ragem e necrotério.

(37) de Sucção (a) Dispositivo que gera ou usa pressão 
negativa, (vácuo parcial) usado no tratamento do pa-
ciente, por exemplo, para a aspiração de fluidos /ou subs-
tância particulada ou para dar assistência em alguma 
intervenção. (b) Lipoaspiração - Dispositivo com uma 
bomba auto-operada fornecendo uma pressão negativa 
adequada que é utilizada em conjunto com uma cânu-
la dedicada  para a extração de gordura subcutânea em 
lipoaspiração. É considerado frequentemente que este é 
um procedimento cosmético. (c) com motor a gás - Dis-
positivo para produzir uma pressão negativa utilizado no 
tratamento do paciente, por exemplo, para a aspiração de 
fluidos e ou substância particulada. É suprido por gases 
pressurizados, ar ou oxigênio, por meio de um bocal. É 
utilizado tipicamente do lado da cama ou em unidades 
de anestesia. (d) com motor elétrico - Dispositivo para 
produzir uma pressão negativa incluindo, por exemplo, 
uma bomba de vácuo, motor elétrico, medidor, filtro de 
bactéria/umidade, dispositivo de transbordamento, cole-
ta em garrafa(s) ou vasilhame(s). É empregada no trata-
mento do paciente, por exemplo, para a aspiração de flui-
dos e/ou substância particulada. É suprida eletricamente 
e é tipicamente usado para atividades mais pesadas, por 
exemplo, durante intervenção cirúrgica.

(38) de Sucção (e) de Baixa Pressão - Dispositivo que 
gera uma pressão negativa fraca ou baixa utilizada no tra-
tamento de certos pacientes, por exemplo, para a aspira-
ção de fluidos e/ou substância particulada. É tipicamente 

usado em bebês recém-nascidos limpar vias aéreas blo-
queadas possuindo uma pressão negativa limitada para 
evitar trauma não intencional. Pode funcionar por gases 
pressurizados, ou outros meios. (f) Trombo - Disposi-
tivo que fornece uma pressão negativa que é usada para 
a remoção de trombos no coração e artérias circundan-
tes. Ele funciona através da utilização de um sub-pressão 
controlada produzido por, por exemplo, um sistema de 
Venturi alimentado através de um cateter de pré-prepa-
rada, que é introduzido na artéria desejado, e o trombo é 
retirado quando a sucção é aplicada. (g) Torácico - Dis-
positivo que provê pressão negativa para a remoção de 
volumes grandes de fluidos que colecionaram dentro do 
tórax entre o pulmão e parede de tórax, i.e. o espaço de 
pleural. Este pode ser frequentemente um resultado de, 
por exemplo, trauma interno principal, dano ou cirurgia. 
(h) Transportável - Dispositivo que gera uma pressão 
negativa utilizada no tratamento do paciente, por exem-
plo, para a aspiração de líquidos e/ou material particu-
lado. Pode ser alimentado por gases pressurizados, por 
exemplo, ar ou oxigênio, ou eletricamente alimentado 
por bateria. Ele é projetado e utilizado durante o trans-
porte ou em situações de emergência. (i) Ultrassônico 
- Um dispositivo que usa vibração ultrassônica mecânica 
e uma combinação de irrigação e sucção para fragmentar 
e remover tecido macio de várias partes do corpo. Uni-
dades de sucção ultrassônicas são usadas durante neuro-
cirurgia, cirurgia geral, ginecológica e procedimentos de 
ortopedia. (j) de Aborto - Dispositivo que utiliza pressão 
negativa, especialmente designada para aspirar transcer-
vicalmente os produtos de concepção ou menstruação 
do útero usando uma cânula conectada a uma fonte de 
sucção. Construído para facilitar a remoção do feto e da 
placenta interrupção precoce das gravidezes (tipicamen-
te até 12 semanas).

(39) de Telecobaltoterapia – Medicina Nuclear – (a) 
Equipamento para tratamento pelos raios gama obtidos 
por meio de uma bomba que contém uma cápsula de co-
balto radioativo, colocada à distância do doente. Tecno-
logia em desuso. (b) Unidade destinada ao tratamento de 
câncer utilizando raios gama obtidos por meio de uma 
bomba que contém uma cápsula de cobalto radioativo, 
colocada à distância do doente. 

(40) de Terapia Intensiva (UTI) – (a) Local do hospital 
com estrutura e pessoal especializado para o cuidado de 
pacientes com lesões ou doenças graves, com possibilida-
de de recuperação. (b) Unidade destinada à internação 
de pacientes graves, que requerem atenção profissional 
especializada contínua, materiais específicos e tecnolo-
gias necessárias ao diagnóstico, monitorização e terapia. 
(c) Adulto (UTI-A) - Destinada à assistência a pacientes 
com idade acima de 14 ou acima de 18 anos, sendo este 
critério definido de acordo com as rotinas hospitalares in-
ternas. (d) Especializada - Aquela destinada à assistência 
a pacientes selecionados por tipo de doença, como as UTI 
Coronarianas, UTI Neurológica, entre outras. (e) Neo-
natal (UTI-N) - Destinada à assistência a pacientes com 
idade de 0 a 28 dias. (f) Pediátrica (UTI-P) - Destinada 
à assistência a pacientes com idade de 29 dias a 14 ou 18 
anos, sendo este limite definido de acordo com as rotinas 
hospitalares internas. (g) Pediátrica Mista (UTI-Pm) - 
Destinada à assistência a pacientes recém-nascidos (0-28 
dias) e pediátricos (29 dias a 14 ou 18 anos, limite este 
definido de acordo com as rotinas hospitalares internas).
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(41) de tração (a) Um dispositivo aplicava uma força 
elástica para criar uma distração em corpo separa, por 
exemplo, as vértebras cervicais ou lombares, por meio de 
arreia fixo a área de cabeça ou pélvica. Pode ser mono 
ativo (estático) em operação  ou consiste em uma unida-
de de controle por ajustar a força de tração transmitida 
por um motor e cordas seguraram à couraça. Barras de 
espalhador ajustáveis variam o ângulo ao qual a corda 
aplica a tração. Pode ser usado em várias condições onde  
uma força elástica é requerida, também em condições 
espinhais alargar o intervertebral espaça, por exemplo, 
discos de intervertebral,  protrusão de disco ou doença 
de disco degenerativa. (b) intermitente - Dispositivo que 
tem modos intermitentes ou ciclismo desenhados para 
aplicar e aliviar a força de tração durante o tratamento, 
de acordo com um mínimo pré-definido e força máxi-
ma e período de  tempo. (c) não ativa - Dispositivo, uma 
unidade de tração, por exemplo, um cabresto de cabeça, 
cinto pélvico, tala de tração ou couraça e configuração 
de viga que permitem uma certa força de tração a ser 
aplicada sem variação (estático) durante tratamento. (d) 
ativo - Dispositivo utilizado para aplicar uma força de 
tração, a fim de criar uma distracção em partes do corpo, 
por exemplo, as vértebras cervicais ou lombar, por meio 
de arreios ligados a cabeça ou área pélvica. Ele consiste 
tipicamente de uma unidade de controle para ajustar a 
força de tração, um motor que transmite a força, e cabos 
que são presas à  armação. Barras espaçadoras ajustáveis 
variam o ângulo em que o cabo se aplica a tração. Ele é 
usado para alargar os espaços intervertebrais, eficaz no 
tratamento de, por exemplo, discos intervertebrais pro-
lapsos, faceta osteoartrite conjunta e capsulite, protrusão 
discal ou doença degenerativa do  disco. (e) componente 
não invasivo - Dispositivo de tração de não invasivo, por 
exemplo, podem ser  aplicadas um cabresto de cabeça, 
cinto pélvico ou uma tala de tração, que não penetra na 
pele e é  destinado a facilitar a ligação de um paciente a 
um aparelho de tração de modo que uma força de tração 
terapêutica possa ser aplicada ao corpo do paciente.

(42) de Tratamento de Ar - Instalações de ar-condicio-
nado hospitalar – Unidade montada em fábrica, em ga-
binete ou composta no local em arcabouço de alvenaria, 
comportando todos ou parte dos sistemas necessários 
à realização do processo de condicionamento ao ar, ou 
seja, ventilador(es), filtros de ar, serpentina(s) de resfria-
mento e desumidificação de expansão direta ou de água 
gelada, e dispositivos de aquecimento e umidificação que 
podem ser supridos por fonte de calor proveniente de 
uma central calorífica ou gerada localmente.

(43) de Tratamento de queimados - Ver Internação de 
Queimados.

(44) de Tratamento Intensivo - É o conjunto de elemen-
tos destinados a receber pacientes em estado grave, com 
possibilidades de recuperação, exigindo assistência mé-
dica e de enfermagem permanente, além da utilização 
eventual de equipamento especializado.

(45) de Ultrassonografia - Unidade Funcional onde se 
realizam exames utilizando ultrassom. Está presente na 
Unidade de Apoio ao Diagnóstico e Terapia.

(46) de Urgência - Unidade Funcional ou Unidade de 
Saúde destinada à assistência de pacientes sem risco de 
vida, cujas doenças ou agravos necessitem de Atendi-
mento Imediato.

(47) de Urgência e Emergência (a) Especializada - 
Unidade Funcional presente em hospitais gerais ou 
especializados, apta a prestar assistência de urgência e 
emergência correspondente à Média Complexidade Ní-
vel 3 ou à Alta Complexidade. Essa unidade é dividida 
em três tipos conforme o atendimento de urgência e 
emergência prestado. O primeiro tipo engloba os aten-
dimentos de natureza clínica e cirúrgica em pediatria, 
traumato-ortopedia ou cardiologia. O segundo tipo 
a bran ge todos os atendimentos de natureza clínica e ci -
rúrgica. O terceiro tipo realiza atendimentos de natu-
re za clínica, cirúrgica e traumatológica, e incorpora 
ati vidades de capacitação, aprimoramento e atualização 
dos recursos humanos no próprio estabelecimento. (b) 
Geral - Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS) 
ou Unidade Funcional presente em hospitais gerais, de 
pequeno ou médio porte, apto a prestar assistência de 
urgência e emergência correspondente à Média Com-
plexidade Níveis 1 ou 2.

(48) de Vigilância em Saúde - É o estabelecimento 
isolado que realiza trabalho de campo a partir de casos 
notificados e seus contatos, tendo como objetivos: iden-
tificar fontes e modo de transmissão; grupos expostos 
a maior risco; fatores determinantes; confirmar o diag-
nóstico e determinar as principais características epi-
demiológicas, orientando medidas de prevenção e con-
trole a fim de impedir a ocorrência de novos eventos e/
ou o estabelecimento de saúde isolado responsável pela 
execução de um conjunto de ações, capaz de eliminar, 
diminuir ou prevenir riscos à saúde capaz de eliminar, 
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos 
problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 
produção e circulação de bens e da prestação de servi-
ços de interesse da saúde.

(49) de Vigilância Epidemiológica - Classificação exis-
tente na Pesquisa por Tipologia para os Estabelecimentos 
Assistenciais de Saúde que realizam trabalho de campo 
a partir de casos notificados de doenças transmissíveis. 
Tem como objetivos: identificar fontes e modo de trans-
missão, grupos expostos a maior risco e fatores determi-
nantes; e confirmar o diagnóstico e determinar as princi-
pais características epidemiológicas, orientando medidas 
de prevenção e controle a fim de impedir a ocorrência de 
novos eventos.

(50) de Vigilância Sanitária - Unidade de Saúde que 
intervém nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens e da presta-
ção de serviços de interesse da saúde. As ações têm como 
objetivo eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde da 
população.

(51) de Vitrectomia – Oftalmologia - Unidade para rea-
lização da vitrectomia que é um procedimento cirúrgico 
que tem como objetivo a remoção de parte ou da tota-
lidade do humor vítreo do olho, indicada em diversas 
doen ças dos olhos.

(52) do Hospital - É o conjunto de elementos funcional-
mente agrupados, onde são executadas atividades afins, 
visando o melhor atendimento ao paciente, dando-lhe 
conforto, segurança e facilitando o trabalho do pessoal. 
As unidades de um hospital podem variar em número 
e dimensões, em função do total de leitos, finalidade e 
técnicas operacionais adotadas.

U
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(53) do Paciente - É o conjunto de espaços e móveis des-
tinados a cada paciente. Diferem de hospital para hospi-
tal, mas basicamente, consta de: cama com colchão, mesa 
de cabeceira equipada com os pertences do paciente, 
uma cadeira, campainha, mesa de refeições, escadinha. 
oxigênio. A disposição dos móveis deverão ser de manei-
ra que permita boa circulação ao redor.

(54) Eletrocirúrgica - A definição de eletrocirurgia ou 
diatermia é o processo em que são destruídos os teci-
dos biológicos através da aplicação da eletricidade, co-
agulando os vasos sanguíneos, procedimento possível 
com a utilização do Bisturi Elétrico. Na eletrocirurgia, a 
corrente elétrica é produzida por um gerador, chegando 
ao corpo do paciente através de um eletrodo ativo agin-
do no tecido biológico alvo, está corrente irá encontrar 
a saída através do eletrodo neutro que é a placa que é 
colocada junto ao corpo deste paciente. Quando a cor-
rente elétrica encontra a resistência do tecido biológico, 
ela se transforma em calor. Através deste calor que foi 
produzido é que serão definidos os efeitos terapêuticos, 
que podem ser o corte ou a coagulação. A energia tér-
mica produzida de alta frequência irá aquecer a ponta 
metálica do eletrodo positivo, que irá passar através do 
corpo do paciente sendo eliminada por meio da placa 
dispersiva, que estará direta ou indiretamente ligada ao 
fio-terra. Se este aquecimento for de forma lento e fraco, 
o calor produzido dentro da célula provocará evaporação 
de água e a diminuição do volume celular, constituindo 
o efeito terapêutico da coagulação. Por sua vez quando o 
aquecimento acontece de forma rápida e forte, ocorrerá a 
explosão da membrana celular, com evaporação do con-
teúdo intracelular, constituindo desta forma o efeito te-
rapêutico de corte. Ao contrário do que se possa pensar, 
existe sangramento, mas uma das vantagens de se utilizar 
um Bisturi Elétrico é a sua capacidade de realizar cortes 
precisos com a limitada perca de sangue.

(55) Eletrocirúrgica - Instrumento de teste - Dispositi-
vo usado para medir o poder (energia liberada) de uma 
unidade eletrocirúrgica, tipicamente para calibração. 
Estas serão tipicamente unidades de tipos de dispositivo 
diferentes, por exemplo, esses que pertencem a grupo de 
dispositivo de unidades de diatermia cirúrgica coberta.

(56) Especial de Internação - É o conjunto de elementos 
destinados a pacientes que recebem assistência especiali-
zada, exigindo características especiais, como as de doen-
ças transmissíveis, doenças mentais agudas, tuberculose 
forma aguda, berçário, unidade de tratamento intensivo, 
unidade de emergência e outras.

(57)  Física - Conjunto  de  ambientes fins e de apoio  
pertencentes a uma unidade funcional.

(58) Funcional - Conjunto de atividades e subatividades 
per tencentes a uma mesma atribuição.

(59) Geradora - Unidades de Processamento de Roupas 
de Serviços de Saúde - Unidade ou setor do serviço de 
saúde que gera roupas sujas a serem encaminhadas à uni-
dade de processamento de roupas de serviços de saúde.

(60) Hospitalar de Referência em Atendimento às 
Urgências e Emergências – Ver Unidade de Urgência e 
Emergência Especializada.

(61) Hospitalar Geral de Atendimento às Urgências e 
Emergências - Ver Unidade de Urgência e Emergência 
Geral.

(62) Mista (a) É o estabelecimento de saúde com as ca-
racterísticas de Unidade Sanitária,  acrescido de leitos 
para internação de pacientes, basicamente, em clínica 
pe diátrica, obstétrica e médico-cirúrgica de emergên-
cia. Também é conhecida como unidade integrada ou 
hospital-unidade sanitária. (b) Unidade de saúde básica 
destinada à prestação de atendimento em atenção bá-
sica e integral à saúde, de forma programada ou não, 
nas especialidades básicas, podendo oferecer assistência 
odontológica e de outros profissionais, com unidade de 
internação, sob administração única. A assistência médi-
ca deve ser permanente e prestada por médico especialis-
ta ou generalista. Pode dispor de urgência/emergência e 
SADT básico ou de rotina. Geralmente nível hierárquico 
(c) Unidade de Saúde que presta assistência em atenção 
contínua ou em regime de internação, de forma progra-
mada ou não, nas especialidades básicas de clínica mé-
dica, pediátrica, ginecológica e obstétrica. Pode oferecer 
assistência odontológica e de outras especialidades. Pode 
ainda dispor de Serviço de Urgência e Emergência e Ser-
viço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia (SADT) básico ou 
de rotina. (d) Unidade sanitária composta por um centro 
de saúde e uma unidade de internação, com característi-
cas de hospital local de pequeno porte, sob administra-
ção única. O mesmo que unidade integrada.

(63) Móvel - Resolução SS-15 - Caracterizada por ser 
instalada sobre um veículo automotor, ou por ele tracio-
nado.

(64) Móvel de Nível Pré-hospitalar na Área de Urgên-
cia e Emergência - Veículo terrestre, aéreo ou hidroviá-
rio destinado a prestar atendimento de urgência e emer-
gência préhospitalar a paciente vítima de agravos a sua 
saúde.

(65) Móvel Fluvial - Barco/navio equipado como uni-
dade de saúde, contendo no mínimo um consultório 
médico e uma sala de curativos, podendo ter consultório 
odontológico.

(66) Móvel Terrestre - Veículo automotor equipado, es-
pecificamente, para prestação de atendimento ao paciente.

(67) Oftalmológica – Clínicas especializadas em olhos.

(68) Para Exames Otorrinolaringológicos – Clínicas es-
pecializadas em audição e narina.

(69) Sanitária - É o estabelecimento de saúde destinado 
a prestar assistência médico- sanitária a uma população, 
em área geográfica definida, sem internação de pacientes, 
podendo, como atividade complementar, prestar assis-
tência médica a pessoas.

(70) Teste do Campo Visual e Teste de Esforço – Clíni-
cas especializadas em campo visual tem a finalidade de 
medir a visão que o glaucoma rouba. Clinicas especiali-
zadas em Teste de Esforço avaliam o comportamento da 
pressão arterial, os sintomas do paciente e a sua aptidão 
física.

(71) Transportável - Resolução SS-15 - Instalada em 
locais previamente estruturados e com permanência pro-
visória, devendo, para tanto, apresentar equipamento 
adaptado e adequado ao atendimento odontológico.

(72) de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde 
- Considerada um setor de apoio à atividade assistencial, 
que tem como objetivo realizar o processamento  de rou-
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pas de serviços de saúde, exercendo uma atividade espe-
cializada, que pode ser própria ou terceirizada, intra ou 
extra-serviço de saúde, devendo garantir o atendimento 
à demanda e a continuidade da assistência.

(73) Satélites - Boas Práticas para o Processamento 
de Produtos para Saúde - São unidades dos serviços de 
saúde que realizam uma ou mais etapas do processamen-
to de produtos para saúde, localizadas fora da estrutura 
física do CME e subordinadas a este em relação aos pro-
cedimentos operacionais.

UO – Sigla de Unidade Organizacional.

UPRSS – Sigla de Unidade de Processamento de Roupas 
de Serviços de Saúde.

Uranálise - É a análise da urina com fins de diagnósti-
co ou prognóstico de estados fisiológicos ou patológicos. 
Consiste em uma sub especialidade da Patologia clínica. 
A análise da urina é um dos métodos mais comuns de 
diagnóstico médico.

Ureteroscopia - É um exame do trato urinário superior, 
normalmente realizada com um ureteroscópio que é pas-
sado através da uretra, bexiga, e, em seguida, diretamente 
para o ureter geralmente inferior 2/3rd do ureter é acessí-
vel por este procedimento. O processo é útil no diagnóstico 
e no tratamento de desordens, tais como pedras nos rins. 
Pedras menores na bexiga ou ureter inferior podem ser 
removidas em uma única peça, enquanto que as maiores 
são quebradas antes da remoção durante a ureteroscopia.

Ureteroscópio
(1) Aparelho endoscópico para exploração do ureter.

(2) Aparelho endoscópico para exploração do ureter. 
Pro gride através do meato ureteral, com segurança até o 
ter ço distal do ureter, local onde cruza os vasos ilíacos. 
Per mite a retirada de cálculos ureterais nesta região.

(3) Instrumento usado para realização da ureteroscopia 
que é o exame do trato urinário superior, geralmente 
rea lizada por um endoscópio que é passado através da 
uretra, bexiga urinária e então diretamente no ureter. 
Este procedimento é útil no diagnóstico e tratamento de 
doen ças urológicas, como as pedras nos rins.

Ureterótomo – Instrumento para a prática uretorotomia 
interno. Consiste essencialmente de uma lâmina triangu-
lar, montada sobre uma haste longa concebido para ser 
inserido na uretra e, por um arranjo especial, apenas a 
secção cónica da conduta segmentado.

Uretrocistografia
(1) Exame radiológico do trato urinário baixo (uretra e 
bexiga) realizado através da sondagem vesical e introdu-
ção do meio de contraste iodado, obtendo-se imagens em 
repouso e durante a micção.Utilizado para o diagnóstico 
de refluxo vésico-ureteral, de divertículos de bexiga e de 
alterações da uretra feminina e masculina ou estudo de 
más-formações do trato urinário baixo entre outras.

(2) Retrógrada - É um exame radiológico contrastado, 
que tem por objetivo estudar a uretra e a sua relação com 
a bexiga. Entre as suas indicações está a suspeita de trau-
ma uretral. Para a realização desse exame é necessário o 
uso de contraste hidrossolúvel iodado, que é introduzi-
do na uretra, por intermédio de um cateter vesical até a 
bexiga via retrógrada e são realizados exames pré e pós 
miccional.

Uretrocistoscópio – Equipamento destinado a realiza-
ção da uretrocistoscopia que consiste em um exame atra-
vés do qual, o médico consegue visualizar diretamente a 
uretra e a bexiga. É um procedimento que se realiza sob 
anestesia local, através de um gel anestésico que se instila 
diretamente na uretra, e que corresponde à introdução 
de um aparelho – uretrocistoscópio – pela uretra até à 
bexiga.Trata-se de um exame que, não sendo doloroso, 
transporta algum incómodo ao doente o qual é facilmen-
te suportado.

Uretrografia - Radiografia da uretra após injeção de um 
produto radiopaco.

Uretrômetro - Instrumento para medir a uretra.

Uretroscópio - Aparelho próprio para examinar o inte-
rior da uretra.

Uretrótomo – Equipamento utilizado na uretrotomia 
que é uma operação para curar uma estrictura da uretra, 
por incisão externa ou interna. A uretrotomia é realizado 
com instrumento endoscópico, através da uretra. A ure-
trotomia externa pratica-se de fora para dentro. A uretro-
tomia interna pratica-se de dentro para fora com o auxí-
lio de uma lâmina especial (uretrótomo). A uretrotomia 
interna é uma das principais cirurgias para o tratamento 
da estenose de uretra. A estenose de uretra é um estrei-
tamento do canal urinário por trauma ou infecção. A 
uretrotomia interna é a cirurgia  endoscópica por dentro 
do canal urinário. Após a uretrotomia interna o paciente 
deve permanecer com um cateter na uretra e na bexiga 
por uma ou duas semanas para drenagem da urina. Pode 
apresentar sangramento de pequena a moderada quanti-
dade pela uretra por poucos dias. A uretrotomia interna 
apresenta alto índice de recidiva.

Urgência de
(1) Alta Complexidade - Unidade destinada à assistência 
de pacientes sem risco de vida, cujos agravos necessi tam 
de atendimento imediato utilizando-se técnicas com  ple-
xas de assistência.

(2) Baixa Complexidade - Unidade destinada à assis-
tência de pacientes sem risco de vida, cujos agravos ne-
cessitam de atendimento imediato utilizando-se técnicas 
simples de assistência. Pode estar inserida na Unidade de 
Emergência ou de Alta Complexidade.

Urologia - Ramo da medicina que se dedica ao estudo e 
tratamento das doenças do trato urinário.

Uso - Laboratórios de processamento de células proge-
nitoras hematopoéticas provenientes de medula óssea 
e sangue periférico e bancos de sangue de cordão um-
bilical e placentário
(1) Alogênico Quando as células utilizadas provêm de 
outro indivíduo (doador), aparentado ou não.

(2) Autólogo - Quando as células utilizadas provêm do 
próprio indivíduo a ser transplantado (paciente).

Uteroscópio - Endoscópio para examinar a cavidade ute-
rina. Também denominado de histeroscópio que é um 
pequeno tubo, com 25 centímetros de comprimento por 
2,0/4,0 milímetros de diâmetro, por onde passa um con-
junto de lentes capaz de oferecer uma visão privilegiada 
do interior da cavidade uterina. Ele está acoplado a uma 
câmera de vídeo, razão pela qual o exame é também de-
signado como vídeo-histeroscopia.

U
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UTI
(1) Sigla de Unidade de terapia intensiva - Unidade que 
abriga pacientes de requeiram assistência médica, de en-
fermagem, laboratorial e radiológica ininterrupta.

(2) Unidade específica dentro de uma CTI. Exemplo: 
unidade coronariana.

(3) Coronariana - Termos utilizados em Terapia In-
tensiva - Unidade de cuidado médico intensivo especia-
lizada em doenças do coração, principalmente aquelas 
decorrentes de deficiência de circulação coronariana 
(Infarto e angina instável, por exemplo). Pode receber 
também pacientes após o tratamento cirúrgico/hemodi-
nâmico da insuficiência coronariana.

(4) Neonatal - Berçário de cuidados intensivos com to-
dos os ambientes de apoio necessários.

UTq – Sigla de Unidade de tratamento de queimados.

UV – Sigla de Ultra-Violeta.
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Vacina - Preparação especial de material antigénico que 
pode se utilizado para estimular o desenvolvimento de 
anticorpos e portanto proporcionar imunidade ativa pe-
rante uma doença específica ou um grupo de doenças.

Vácuo
(1) Clínico – Utilizado em procedimentos terapêuticos, 
deve ser do tipo seco, isto é, o material é coletado junto 
do paciente.

(2) de limpeza – Utilizado para fins não terapêuticos.

Vaginômetro – Instrumento usado para medir a pressão 
vaginal.

Vaginoscópico - Endoscópio objetivado para ser usado 
em exame da vagina, normalmente em crianças. Inclui 
um especulo vaginal, iluminação de luz fria e um disposi-
tivo de ampliação. Sua função incluirá tipicamente a pes-
qui sa de corpos estranhos ou fontes de sangramento.

Validação
(1) Demonstração por meio de documentação e evidên-
cias objetivas em que requisitos pré-definidos para pro-
cedimentos ou processos específicos são consistentemen-
te atendidos.

(2) Laboratórios de processamento de células progeni-
toras hematopoéticas provenientes de medula óssea e 
sangue periférico e bancos de sangue de cordão umbi-
lical e placentário - Procedimento que fornece evidên-
cias de que um processo ou sistema apresenta desempe-
nho dentro das especificações da qualidade, de maneira a 
fornecer resultados válidos.

(3) RDC Nº 57 - Ciclo produtivo do sangue humano 
e componentes e procedimentos  transfusionais - Evi-
dência documentada de que um procedimento, proces-
so, sistema ou método realmente conduz aos resultados 
esperados.

Válvula
(1) Dispositivo usado para regular substâncias que atra-
vessam nela, por exemplo, fluidos, gases ou materiais,  
em  forma de partícula. Pode ser usado para alívio de 
pressão, não-retorno, mudança, direcional, isolamen-
to ou fechando de zonas, por exemplo, em sistemas de 
provisão de gás médicos, circuitos respiratórios ou re-
cipientes. Funciona tipicamente junto com um dispo-
sitivo original a fim de que haja funcionamento como 
planejado, e pode ser incorporado neste dispositivo ou 
sistema quando em uso. Pode ser operado manualmente 
ou automaticamente. Seus atributos, por exemplo, calor, 
esterilização ou lubrificação, pode ser exigido a manter 
evidentes. Este grupo de dispositivo inclui todos os tipos 
de válvulas consideradas serem uma entidade individual.

(2) Gases Medicinais - RDC 50/03 - Dispositivo capaz 
de modificar a pressão e/ou vazão (fluxo) de gases e do 
vácuo no sistema centralizado.

(3) Autovedante– Gases medicinais - RDC 50/03 - 
Válvu la para o bloqueio automático e imediato da vazão 
(fluxo) dos gases e do vácuo quando da desconexão de 
quaisquer acessórios do posto de utilização.

(4) de Alívio de Pressão – Gases medicinais - RDC 
50/03 - Válvula que permite a saída do gás para o ex-
terior caso a pressão no sistema atinja níveis acima do 
preestabelecido.

(5) de Controle da Saída do Ar - Esfigmomanômetro 
mecânico do tipo aneroide - Regula a saída de ar da bra-
çadeira, podendo ser manual ou automática.

(6) de Controle de Pressão de Máximo, Descartável 
- Dispositivo descartável usado para regular o nível de 
pressão de máximo em um gás ou circuito/sistema de 
fluido onde é essencial não exceder uma pressão de má-
xima de predeterminada. Caso este nível de pressão seja 
excedido, este dispositivo abrirá automaticamente e libe-
ra a pressão de excesso assegurando ao sistema que um 
nível de pressão excessivo não é contínuo, enquanto pre-
vine dano ao paciente ou um dispositivo matriz. É tipi-
camente usado em máquinas de anestesia e ventiladores 
que formam parte do circuito/sistema de entrega de gás 
de respiração, mas pode ser aplicado a outras funções.

(7) de Controle de Pressão de Máximo, Reutilizável 
- Dispositivo reutilizável que regula o nível de pressão 
máxima em um gás ou fluido de circuito/sistema onde 
é essencial não exceder uma pressão máxima de ponto 
predeterminado. Caso este nível de pressão seja exce-
dido, este dispositivo abrirá automaticamente e libera a 
pressão em excesso do sistema assegurando que um nível 
de pressão excessiva não continue, enquanto prevenção 
para que não haja dano, assim, ao paciente ou um dispo-
sitivo matriz. É tipicamente usado em máquinas de anes-
tesia e ventiladores que formam parte do circuito/sistema 
de entrega de gás de respiração, mas pode ser aplicado a 
outras funções.

(8) de Demanda - Dispositivo que regula fluxo de gás 
terapêutico para um paciente em resposta ao esforço de 
respiração do paciente. É usado, por exemplo, em circui-
tos viventes de ventilador, dispositivos de ressurreição e 
dispositivos analgésicos em demanda

(9) de Fala - É indicada aos pacientes traqueostomizados 
ou dependentes de ventilador mecânico que tem a capa-
cidade de articular fonemas.

(10) de Não re-inalação - Dispositivo usado para preve-
nir a re-inalação de gases exalados. É tipicamente usado 
em um sistema vivente ou entre uma máscara de oxigê-
nio e sua bolsa de reservatório. O dispositivo pode ser 
de vários designs e incluirá tipicamente válvulas unidi-
recionais destas folhas ou discos de silicone, borracha, 
metal, brilho, que abrem e fecham para cada inspiração/
expiração.

(11) de Retenção – Gases medicinais - RDC 50/03 - 
Válvula que permite a passagem do gás ou vácuo em ape-
nas um sentido.

(12) de Seção – Gases medicinais - RDC 50/03 - Válvula 
para bloqueio de vazão (fluxo) de oxigênio, óxido nitro-
so, ar ou vácuo.

(13) de Segurança – Gases medicinais - RDC 50/03 - 
Ver Válvula de alívio de pressão.

(14) Hemostática - É utilizado em procedimentos de an-
gioplastia transluminal percutânea. Permite a passagem 
de dispositivos médicos concomitantemente à infusão de 
meio de contraste ou medicamentos no sistema vascular.

(15) Maleável - Empregada tanto em cirurgias na cavi-
dade torácica, quanto na cavidade abdominal. Por ser 
flexível, pode alcançar qualquer tipo de formato ou cur-
vatura, sendo, portanto, adaptável a qualquer eventual 
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necessidade que venha a surgir durante o ato operatório. 
Outra importante função é a proteção das vísceras du-
rante suturas na parede da cavidade abdominal.

(16) para Hidrocefalia – No interior do cérebro existem 
espaços chamados de ventrículos que são cavidades que 
se comunicam entre si e são preenchidos pelo líquido ce-
falorraquidiano ou simplesmente liquor. O termo hidro-
cefalia refere-se a uma condição na qual a quantidade de 
liquor aumenta dentro da cabeça. Este aumento anormal 
do volume de líquido dilata os ventrículos e comprime o 
cérebro contra os ossos do crânio provocando uma serie 
de sintomas que devem ser sempre rapidamente tratados 
para prevenir danos mais sérios. A cirurgia de implante 
de válvula é o tratamento ideal para se retirar o excesso 
de líquido de dentro do sistema ventricular. A válvula, 
acoplada a um tubo flexível de silicone, drena o excesso 
de líquido para a cavidade abdominal, reduzindo a pres-
são interna dos ventrículos cerebrais.

(17) Pulmonar de Função Expiração - Dispositivo pro-
jetado como uma válvula especial que é planejado para 
o uso junto com um dispositivo matriz para a medição/
análise da função pulmonar de pacientes. Pode ser usado, 
por exemplo, para controlar o fluxo direcional de gases 
de inspiração e expiração, ajudar na inalação de gases de 
teste e a distribuição destes para análise.

(18) Reguladora de Pressão – Gases medicinais - RDC 
50/03 - Válvula capaz de regular e reduzir a pressão exis-
tente na central ou na rede de distribuição a uma pressão 
compatível com a de utilização.

(19) Unidirecional – Gases medicinais - RDC 50/03 - 
Ver Válvula de retenção.

(20) Unidirecional da bomba de ar - Esfigmomanô-
metro mecânico do tipo aneróide - Tem por finalidade 
conter o retrocesso do ar introduzido no manguito.

(21) Válvula, descartável, em linha para escorrimento 
de líquido ou retorno de gases (refluxo) - Dispositivo 
usado em tubulação médica ou linha-tubo para prevenir 
o retorno de gases ou líquidos. Este dispositivo é descar-
tável.

(22) Válvula, Reutilizável, em Linha para Escorrimen-
to de Líquido ou Retorno de Gases (refluxo) - Dispo-
sitivo usado em tubulação médica ou linhas-tubo para 
prevenir o retorno de gases ou líquidos. Este dispositivo 
é reutilizável.

Valvulotomo
(1) É um dispositivo único, utilizado em cirurgia vascu-
lar, para desvalvular veia “IN SITU”.

(2) Instrumental cirúrgico utilizado para a remoção das 
válvulas venosas.

Vapor
(1) de Ozônio – Fisioterapia - Equipamento de vapor 
de ozônio destinado à nutrição, hidratação e limpeza da 
pele. Estes aparelhos constam basicamente de um depó-
sito destinado a realizar a evaporação da água através de 
uma resistência calefatora responsável pela ebulição. O 
ozônio é liberado por uma “faísca elétrica” de baixa cor-
rente que é disparada no vapor gerado pela ebulição da 
água dentro do tanque. O vapor se obtém quando a água 
contida no depósito (tanque) alcança o ponto de ebu-
lição (100º C). Esse vapor em contato com a pele pro-

voca uma sudorese que facilita a eliminação de toxinas 
e a hidratação e emoliência da capa córnea, facilitando 
desta maneira a extração de comedons e a penetração 
de produtos.

(2) Saturado Sob Pressão - Método físico de esteri-
lização - O calor úmido na forma de vapor  saturado 
sob pressão é o processo de esterilização mais seguro, 
eficiente, rápido e econômico disponível. O mecanismo 
de esterilização pelo vapor saturado sob pressão está re-
lacionado com o calor latente e o contato direto com o 
vapor, promovendo a coagulação das proteínas. Calor 
latente é o calor que um corpo-recebe sem variação de 
temperatura e sim de estado físico. É o calor necessário 
para converter uma umidade de água em vapor. O va-
por sob pressão, ao entrar em contato com a superfície 
fria dos materiais colocados na autoclave, se condensa 
liberando o calor latente, que é o responsável pela des-
naturação dos microrganismos. A esterilização está fun-
damentada nessa troca de calor entre o meio e o objeto 
a ser esterilizado. É necessário o estabelecimento de pa-
drões no preparo e no acondicionamento dos artigos a 
serem esterilizados, além do perfeito funcionamento do 
equipamento. O acondicionamento dos artigos deve ser 
feito com embalagens permeáveis ao vapor, além de re-
sistentes a condições úmidas e secas, flexíveis e que não 
permitam a penetração do microrganismo após o pro-
cesso de autoclavação. Não devem conter na sua com-
posição produtos tóxicos, corantes ou liberar resíduos. 
Devem favorecer o fechamento ou selagem e apresenta-
rem facilidade na abertura sem ocasionar risco de con-
taminação do seu conteúdo. Para que ocorra o contato 
do vapor com o material, há necessidade da remoção do 
ar presente na câmara, pois sendo o ar um bom isolante 
térmico, impedirá a penetração do vapor nos materiais, 
reduzindo a eficácia ou impossibilitando o processo de 
esterilização. A remoção do ar da autoclave pode ser 
prejudicada pelo tamanho e posição dos pacotes, das 
embalagens muito apertadas e pela carga excessiva. A 
combinação tempo de exposição-temperatura adotados 
nos ciclos de esterilização, são condições essenciais para 
a garantia da eficácia desse processo. O tempo de  expo-
sição abrange três componentes: o tempo de penetração 
do vapor, o tempo de esterilização e o intervalo de con-
fiança. O tempo de penetração do vapor é o intervalo 
necessário para que a carga atinja a temperatura da câ-
mara, o que varia com o tipo de autoclave e a natureza 
do material a ser esterilizado. O tempo de esterilização é 
o menor intervalo necessário para a destruição de todas 
as formas de vida microbiana, variando com a tempe-
ratura empregada e o bioburden do artigo; intervalo de 
confiança é o período adicional, geralmente igual à me-
tade do tempo de esterilização, adotado na autoclavação 
de artigos.

Vaporizador
(1) Anestésico - Instrumento de teste - Dispositivo que 
especificamente é projetado para ser usado para avaliar e 
exibir o desempenho de um vaporizador anestésico. Este 
dispositivo de teste também pode ser usado para ajudar 
na calibração do vaporizador que é testado. Deveria ser 
notado que é comum para fabricantes não permitirem 
que os seus vaporizadores fossem consertados fora das 
lojas de consertos autorizadas, entretanto alguns permi-
tem isto como prática normal.
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(2) Aparelho de Anestesia - São equipamentos desig-
nados para facilitar a conversão dos líquidos anestésicos 
voláteis em gás e fornecer concentrações conhecidas dos 
anestésicos. Há dois tipos de vaporizador: calibrados e 
não calibrados. Os vaporizadores não calibrados (ainda 
existente em muitos hospitais do Brasil), ao contrário dos 
calibrados, não fornecem a concentração dos anestésicos. 
Mais recentemente, no entanto, surgiram monitores da 
concentração expirada de gases o que torna, pelo menos 
em teoria, dispensáveis os vaporizadores calibrados. A 
concentração de vapor fornecida pelo vaporizador inde-
pende do fluxo total de gases que passa por ele ou da tem-
peratura do líquido anestésico, dentro de determinados 
limites. O anestesista controla a concentração ofertada 
movendo um dial. Quanto maior a concentração esco-
lhida maior será o fluxo desviado para a câmara de vapo-
rização e maior a concentração de saída. Por exemplo, a 
quantidade de isoflurano que sai do vaporizador ajustado 
para fornecer 2% será de 2mL para cada 100 de oxigê-
nio que entra no vaporizador independente do fluxo de 
entrada. Os vaporizadores devem ser precisos porque as 
concentrações necessárias para a anestesia são muito bai-
xas (até 3% para o isoflurano, 2% para o halotano e 5% 
para o sevoflurano) e os efeitos colaterais dependem da 
concentração.

Variador de voltagem monofásico - Manutenção de 
e qui pamentos eletrônicos - Dispositivo desenvolvidos 
para conservação de energia dos produtos da indústria 
eletromecânica sendo utilizado para regular tensão, con-
trolar temperatura, velocidade e luminosidade.

Varicografia - Visualização radiográfica de varizes após 
injeção de um produto radiopaco.

Vectocardiógrafo – Instrumento destinado a realização 
do Vectocardiograma, que é o gráfico obtido pela reunião 
no espaço dos três vectores cardíacos que traduzem a ati-
vidade elétrica do coração, em cada revolução cardíaca, 
nos três planos: frontal, sagital e horizontal.

Veículo coletor - Gerenciamento de resíduos hospita-
lares - Veículo utilizado para a coleta externa e o trans-
porte de resíduos de serviços de saúde.

Ventilação -Ventilador pulmonar - Modos de ventila-
ção mecânica
(1) Assistida - Neste modo de ventilação, o aparelho de-
termina o início da inspiração por um critério de pressão 
ou fluxo, mas o ciclo só é iniciado com o esforço do pa-
ciente. Nas duas situações, o disparo é feito pelo esforço 
inspiratório do paciente que aciona o aparelho de acordo 
com a sensibilidade pré-determinada. Se o critério é de 
pressão, o aparelho detecta uma queda na pressão expira-
tória dentro do circuito e se o critério é de fluxo, o aparelho 
detecta uma pequena movimentação de ar em direção ao 
paciente dentro do circuito, permitindo o início de novo 
ciclo. Na ventilação totalmente assistida, o tempo expira-
tório e, portanto, a frequência respiratória, é determinado 
pelo drive respiratório do paciente. O volume corrente é 
determinado de acordo com a ciclagem escolhida.

(2) Assistida-controlada - O modo assistido-controlado 
permite um mecanismo duplo de disparo fornecendo 
ma ior segurança para o paciente, pois o ciclo controlado 
en tra sempre que o paciente não disparar o ciclo assisti-
do. Assim, há um mecanismo deflagrado a tempo que é 
o do aparelho e um mecanismo deflagrado a pressão que 

depende do esforço inspiratório do paciente. Por exem-
plo, se ajustarmos a frequência do aparelho em 20 ciclos 
por minuto o aparelho inicia um ciclo a cada 3 segundos 
se o paciente não se manifestar, porém se o paciente esti-
ver fazendo um ciclo a cada 1,5 segundos o aparelho fará 
40 ciclos assistidos por minuto e nenhum controlado, 
a não ser que a o comando frequência respiratória seja 
ajustado para um valor maior que 40 ciclos por minuto. 
Assim, neste modo de ventilação preconiza-se utilizar 
frequências respiratórias ligeiramente abaixo da frequên-
cia espontânea do paciente para que os ciclos controlados 
sejam a exceção.

(3) Controlada - Neste modo de ventilação não há parti-
cipação do paciente, o aparelho determina todas as fases 
da ventilação. Este é o tipo de ventilação mais utilizado 
na anestesia. O início da inspiração é determinado de 
acordo com um critério de tempo, ou seja, de acordo 
com a frequência respiratória regulada. Neste modo, ge-
ralmente a sensibilidade do aparelho está desligada. O 
volume corrente é determinado de acordo com o tipo de 
ciclagem escolhido. O tempo expiratório (TE) é determi-
nado por: TE =60/f – TI. Sendo f a frequência respirató-
ria em ciclos por minuto e TI o tempo inspiratório em se-
gundos. Este modo permite o cálculo da complacência e 
da resistência pulmonar através dos valores obtidos com 
as curvas de pressão traqueal x tempo e fluxo x tempo, 
respectivamente. Estes valores são importantes princi-
palmente na avaliação de pacientes com doença pulmo-
nar grave, tanto na determinação dos parâmetros venti-
latórios quanto no acompanhamento da evolução destes 
pacientes durante a internação na unidade de terapia in-
tensiva e durante o processo de desmame do ventilador.

Ventilação – Ventilador pulmonar
(1) Controlada - A ventilação controlada é o modo no 
qual o ventilador fornece volume ou pressão de gás ne-
cessário numa determinada frequência respiratória sele-
cionada no ventilador sem  que o paciente possa interagir 
com o ventilador. Esta modalidade é utilizada quando o 
paciente não tem condições de respirar espontaneamen-
te, então o ventilador pulmonar toma completo controle 
da ventilação ao paciente. Programam-se os disparos e os 
ciclos de ar que serão fornecidos ao paciente. 

(2) Controlada a Pressão (VCP) - A Ventilação Contro-
lada a Pressão (PCV – Pressure controlled ventilation, ou 
VCP em português) é uma variação da ventilação CMV, 
sendo que as diferenças básicas entre ambas encontram-
-se na forma de controle da ciclagem e da  pressão ins-
piratória. Na modalidade PCV, o operador determina o 
valor da pressão inspiratória, e não o volume corrente. 
O ventilador fornece a cada instante a quantidade de gás 
requerido pelo paciente para manter a pressão inspira-
tória constante, conforme o valor ajustado no controle 
de pressão inspiratória limite. Esta modalidade é indica-
da em casos de vazamento no tubo endotraqueal, e em 
pacientes com heterogeneidades de resistência e compla-
cência pulmonar

(3) Controlada a Volume (VCV) - Na Ventilação Con-
trolada a Volume (CMV – Controlled  Mechanical  Venti-
lation, ou em português VCV), o ventilador procura en-
tregar ao paciente um valor pré-determinado de volume 
corrente. Os ciclos podem ser de dois tipos:
1. Ciclo controlado: quando o paciente está passivo e o 
aparelho comanda totalmente a ventilação.

V
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2. Ciclos assistidos: quando ao início de cada ciclo a fre-
quência respiratória é determinada pelo esforço inspira-
tório do paciente, que dispara as respirações.

Ventilação Mandatória Intermitente - Ventilador pul-
monar - Modos de ventilação mecânica - Neste tipo de 
ventilação há uma combinação de ventilação controlada 
e/ou assistida intercalada com ventilações espontâne-
as do paciente dentro do próprio circuito do aparelho, 
através de válvulas de demanda. Os ciclos controlados ou 
assistidos são volumétricos, ou seja, garantem um certo 
volume corrente para o paciente e podem ser desenca-
deados por tempo, nos quais o intervalo de tempo entre  
um ciclo e outro é constante independente se o paciente 
está inspirando ou expirando. Este modo de ventilação é 
denominado ventilação mandatória intermitente (IMV) 
e também pode ser utilizado na anestesia.

Ventilação Mecânica em Anestesia - Ventilação pul-
monar mecânica é fequentemente utilizada durante a 
anestesia geral para manter a ventilação pulmonar que 
pode estar comprometida pelo uso de drogas relaxantes 
musculares, opióides. É também indicada em cirurgias 
longas, sobre o tórax e abdome e no crânio. As funções 
essenciais dos aparelhos de anestesia são fornecer anes-
tésicos e ventilar os pulmões. Durante a ventilação me-
cânica pulmão e ventilador estão conectados em série, 
separados apenas pelo circuito respiratório e, portanto 
toda ação em um irá se refletir no outro.

Ventilação por Pressão – Ventilador pulmonar
(1) Negativa - Neste método, durante a inspiração, uma 
pressão sub-atmosférica é aplicada na caixa torácica do 
paciente, provocando sua expansão, que por sua vez pro-
voca o gradiente (negativo) de pressão que moverá o ar 
para dentro dos alvéolos. De forma contrária, durante a 
expiração, a pressão em torno do tórax tende à pressão 
atmosférica, provocando a contração da caixa torácica e, 
por consequência, o movimento do ar dos alvéolos para 
a atmosfera. Os ventiladores de pressão negativa utilizam 
bombas que são cicladas à pressão, isto é, o ventilador 
produzirá a pressão sub-atmosférica até que a pressão 
pré-estabelecida seja alcançada. Estes ventiladores são de 
tipo tanque (cabine), que deve envolver todo o corpo do 
paciente, exceto sua cabeça, e dentro se cria uma pressão 
negativa intermitente.

(2) Positiva - No método de ventilação por pressão posi-
tiva, uma pressão positiva acima da pressão atmosférica é 
aplicada, através de um tubo endotraqueal, às vias aéreas 
superiores do paciente durante a expiração. Desta forma, 
é estabelecido o gradiente de pressão necessário para que 
o ar se mova para os pulmões do paciente.

Ventilação Pulmonar – Ventilador pulmonar - É defi-
nida como a administração de gás respiratório por forças 
externas quando existe prejuízo na ação dos músculos 
respiratórios do paciente.

Ventilador
(1) Instrumento de teste - Dispositivo usado para exami-
nar o desempenho de ventiladores e assegurar se eles estão 
funcionando corretamente para permitir ao operador fixar 
o ventilador. Este dispositivo simula o sistema respiratório 
humano atual e tem complacência ajustável e parâmetros 
de resistência. A máquina simulará o sistema respiratório 
humano para testar o ventilador [parâmetros, por exem-
plo, pressão, volume, fluxo, vazamento e medidas de com-
placência]. Os resultados serão exibidos tipicamente.

(2) Software - Programa de dados projetados para uso 
dentro, ou junto com um ventilador de forma que isto 
possa funcionar de acordo com seu propósito planejado. 
Este programa de software pode ser permanentemente 
instalado, ou trocado para atualização.

(3) para Resfriamento - Ventilador elétrico usado para 
esfriar o paciente soprando uma corrente de ar sobre ele. 
Como é usado próximo dos pacientes e em conjunto com 
outros dispositivos médicos avançados, este tem que sa-
tisfazer as mesmas exigências de segurança elétricas.

(4) Pulmonar (a) É um equipamento utilizado para 
fornecer ventilação pulmonar artificial. O objetivo dos 
ventiladores pulmonares é prover suporte respiratório, 
seja temporário, completo ou parcial, a pacientes com 
insuficiência respiratória devido a fatores como doenças, 
anestesia, defeitos congênitos etc. O campo de aplicações 
é bastante amplo, devido às diversas modalidades de ven-
tilação disponíveis e assim, pode ser usado em todos os 
tipos de pacientes, desde pacientes que nasceram prema-
turamente até pacientes adultos. (b) Termos utilizados 
em Terapia Intensiva - Também conhecido com Ventila-
dor Mecânico, e muitas vezes chamado equivocadamente 
de respirador mecânico ou artificial, é o aparelho respon-
sável por manter a ventilação pulmonar, propiciando ao 
organismo condições para que possa manter as trocas 
gasosas (= respiração, esta feita pelo paciente e não pela 
máquina). A maioria desses aparelhos permitem otimi-
zar, além da ventilação, a troca gasosa, através de estraté-
gias ventilatórias adequadas para esse fim. (c) Ventilador 
transportável –Ventilador pulmonar- Dispositivo usa-
do para ajudar ou controlar a ventilação alveolar que tem 
um mecanismo de entrega de gás autónomo concebido 
para ser utilizado durante o transporte. O dispositivo é 
normalmente portátil e pode ser bateria ou pneumático, 
mas podem exigir energia externa para uso prolongado. 
Suas principais aplicações são em cuidados suplente local 
e cuidado durante o transporte ou de emergência situa-
ções fora das instalações hospitalares.

Ventiladores – Ventilador pulmonar - Classificação se-
gundo o tipo de Paciente
(1) Adultos - Utilizados com pacientes maiores de 12 
anos de idade.

(2) Neonatais – Utilizados com pacientes de 0 a 2 anos 
de idade.

(3) Pediátricos – Utilizados com pacientes de 2 a 12 anos 
de idade.

Ventiladores–Ventilador pulmonar - Classificação se-
gundo a aplicação
(1) para Anestesia - Utilizados em procedimentos ci-
rúrgicos nos quais o paciente necessita ser anestesiado. 
Fornece a mistura de gases anestésicos aos pulmões do 
paciente e recebe o ar exalado pelo paciente. Operam 
em circuito fechado, ou seja, não há contato entre o ar 
externo e o ar respirado pelo paciente. Um dispositivo 
contendo cal sodada converte o CO2 exalado pelo pa-
ciente em O2.

(2) para Cuidado Intensivo – Usados no ambiente hos-
pitalar, exceto os ventiladores para anestesia e os ventila-
dores para transporte.

(3) para Transporte – Utilizados para o transporte de 
pacientes que necessitem de ventilação pulmonar.
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(4) para uso doméstico – Utilizados em pacientes que 
necessitam de suporte respiratório por um período pro-
longado e que apresentam um quadro clínico estável que 
não exige cuidados intensivos.

Verde
(1) Cores de Segurança - Caracteriza – Segurança e de-
verá ser empregado para identificar portas de entrada de 
salas de curativos de urgência, caixas de equipamentos 
de socorro de urgência, caixas contendo máscaras contra 
gases, dispositivos tais como chuveiros, lava-olhos, saídas 
de emergências, quadros para exposição de cartazes, bo-
letins, avisos de segurança, etc.

(2) Cores para Canalização - Para canalizações de água.

Vermelho
(1) Cores de Segurança - Para distinguir e indicar lo-
cais, equipamentos e aparelhos de proteção e combate a 
incêndio.

(2) Cores para Canalização - Para indicar a rede de água 
para incêndio (sprinklers).

Vertômetro - Oftalmologia – Aparelho usado para me-
dir o poder dióptrico das lentes, marcar os centros ópti-
cos, os eixos e a linha horizontal de montagem. Mede em 
dioptrias. Também mede o poder prismático das lentes 
e marca a posição das bases dos prismas, de acordo com 
as receitas, indicando a linha horizontal de montagem; 
mesmo que lensômetro, frontofocômetro, lentômetro, 
Focímetro

Vesiculografia - Exame radiológico de uma vesícula (em 
especial, seminal) após injeção de um produto radiopaco.

Vestiário
(1) Ambiente destinado à troca de roupa pelo paciente.

(2) Central de funcionários - Ambiente dotado de ba-
cias sanitárias, lavatórios, chuveiros e área de troca de 
roupa.

(3) Central para funcionários e alunos - Ambiente des-
tinado à higienização e guarda de pertences de funcio-
nários e alunos relacionados ao estabelecimento, dotado 
de bacia sanitária, lavatório, chuveiro e área de troca de 
roupa.

(4) de Barreira - Ambiente destinado à higienização e 
paramentação de funcionários, normalmente dotado de 
chuveiro, lavatório e bacia sanitária, que serve de barreira 
e controle de entrada e saída de determinada unidade. 
Presente nas unidades: Centro Cirúrgico, Central de Ma-
terial Esterilizado, Lavanderia.

Vestimenta
(1) Cirúrgica - A vestimenta cirúrgica  estéril é um pro-
duto destinado a uso pelo cirurgião e outros profissio-
nais no centro cirúrgico ou em qualquer outro ambiente 
hospitalar onde é necessária a manutenção do ambiente 
estéril.

(2) de Proteção Individual - Proteção Radiológica - 
Aventais, luvas, óculos e outras blindagens de contato 
utilizadas para a proteção de pacientes, de acompanhan-
tes autorizados ou de profissionais durante as exposições.

Vetocardiógrafo – Equipamento utilizado para a reali-
zação do exame (Vetocardiograma) que mostra a intensi-
dade das forças elétricas do coração.

Vetor despolarização – Eletrocardiógrafos - A cada 
instante da atividade ventricular, a atividade elétrica do 
coração pode ser representada por um vetor, com origem 
no centro elétrico do coração. A cada instante, este vetor 
representa a contribuição total de todas as áreas ativas do 
coração. A amplitude deste vetor é proporcional à quan-
tidade de massa muscular ativada (contraída) e o sentido 
deste vetor (resultante) acompanha o espalhamento da 
frente de despolarização.

Vibrador
(1) Dispositivo projetado para prover uma função vi-
brante, o efeito de qual é usado em tratamento que é apli-
cado ao paciente. O grau de vibração, oscilação, depende 
do propósito planejado.

(2) Odontológico - Elimina as bolhas de ar nos materiais 
de moldagem e revestimento. 

(3) Ósseo - Transdutor eletromecânico projetado para 
produzir a sensação de ouvir pela vibração dos ossos cra-
nianos. Tem duas aplicações principais: (a) Dispositivo 
de saída usado junto com um audiômetro para medir li-
miares de audição condução óssea. Pode ser usado como 
um adjunto para testar com fones de ouvido convencio-
nais, conhecido como condução de ar. A comparação dos 
resultados permite o clínico a distinguir se a perda de au-
dição é atribuível ao tímpano externo ou mediano (uma 
perda condutiva) ou tímpano interno (perda sensória). 
(b) Alguns pacientes que requerem uma ajuda de audi-
ção não podem usar uma orelha modelada.

Video Colposcópio
(1) É o exame do colo do útero usando aparelho (colpos-
cópio) que contém um monitor (televisão) onde permite 
à paciente acompanhar com médico o seu próprio exame, 
permite ao médico mostrar e comentar com a paciente as 
imagens visualizadas do seu colo do útero, estas imagens 
podem ser gravadas em um CD, que permite a paciente 
novamente visualizarem em sua residência, em um com-
putador ou mesmo em um aparelho de DVD, serve para 
futuras visualizações e comparação com outros exames. 
No exame colposcópio permite se ainda, para ampliar as 
condições de diagnóstico, usar produtos que podem di-
ferenciar de maneira mais clara, mais visível, áreas que se 
ainda não é câncer certamente o será num prazo apro-
ximado de dois anos, Existe cerca de seis áreas diferen-
tes, chamadas de áreas pré-cancerosas, a colposcopia é 
a arma ideal para conhecermos e distinguir estas áreas 
precocemente ainda com tempo de folga para tratarmos, 
antes que se torne câncer.

(2) Trata-se de uma micro câmera acoplada a um col-
poscópio, que nos permite o exame do colo do útero em 
maior detalhe devido sua imagem estar aumentada em 
até 40 vezes. As imagens obtidas são transferidas para 
um sistema de vídeo, onde as mesmas podem ser grava-
das, armazenadas e impressas. A colposcopia constitui 
um complemento essencial de qualquer programa de 
rastreamento de prevenção de câncer de colo uterino. A  
colposcopia em associação com o papanicolaou, como 
técnica de rastreamento habitual proporciona  melho-
res resultados que os obtidos mediante cada técnica em 
separado.

Videoestroboscopia da laringe - É um exame endoscó-
pico que estuda a vibração das pregas vocais através do 
uso de uma fonte de luz intermitente. Este exame serve 
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para avaliar a região da base de língua, garganta, pregas 
vocais, entre outros. Avalia também a vibração das pre-
gas vocais, quanto a periodicidade, simetria, amplitude, 
onda mucosa, rigidez, etc. É indicado para rouquidão/
disfonia, alterações na voz, entre outros.

Videolaparoscópio - Uma espécie de luneta de alta reso-
lução que aumenta a imagem observada até 20x. A micro-
câmera é acoplada a ele para a recepção de imagens do in-
terior da  cavidade abdominal ou torácica. Quanto maior 
o calibre do laparoscópio, maior sua resolução. É compos-
to de um sistema de lentes para a captação de imagens e 
de um de fibra ótica para a transmissão do feixe luminoso 
oriundo da fonte de luz. O feixe luminoso permitirá que a 
imagem do interior da cavidade seja captada.

Videonefroscópio - Sistema de vídeo que permite entrar 
no rim através de orifício.

Vidro Plumbífero - Ver Visor plumbífero.

Vigilância
(1) de uma Doença - Epidemiologia e Imunologia – 
Conceitos - Distinta da vigilância de pessoas, a vigilância 
de uma doença consiste no estudo cuidadoso e apura-
do de todos os aspectos  da ocorrência e da propagação 
de uma doença e de interesse para seu controle efetivo. 
Compreende a coleta e a avaliação sistemática de: (a) da-
dos de morbidade e mortalidade; (b) informes especiais 
sobre investigações de epidemias e de casos individuais; 
(c) isolamento e identificação de agentes infecciosos, 
pelo laboratório; (d) dados relativos à disponibilidade e 
ao uso de vacinas e toxóides, imunoglobulina, inseticidas 
e outras substâncias empregadas em profilaxia; (e) infor-
mações sobre níveis de imunidade de certos grupos de 
população; (f) outros dados epidemiológicos importan-
tes. O procedimento aplica-se a todos os níveis dos ser-
viços de saúde pública, desde o local até o internacional.

(2) Epidemiológica – Acompanhamento contínuo e sis-
tematizado da  ocorrência de determinada  doença e de 
seus fatores condicionantes, com o objetivo de orientar a 
utilização de medidas de controle pertinentes.

(3) Epidemiológica Competente - RDC Nº 57 - Ciclo 
produtivo do sangue humano e componentes e proce-
dimentos transfusionais - Órgão de vigilância epidemio-
lógica da União, Estado, Distrito Federal ou município.

(4) Sanitária - Conjunto de medidas que visam a elabo-
rar, controlar a aplicação e fiscalizar o cumprimento de 
normas e padrões de interesse sanitário relativos a por-
tos, aeroportos e fronteiras, medicamentos, cosméticos, 
alimentos, saneantes e bens, respeitada a legislação per-
tinente, bem como o exercício profissional relacionado 
com a saúde.

Virulência - Epidemiologia e Imunologia – Conceitos 
- Capacidade de um agente etiológico animado de pro-
duzir doenças de maior ou menor gravidade. Os agentes 
de alta virulência produzem doenças graves de alta letali-
dade; os de baixa virulência, doenças benignas.

VISA – Sigla de Vigilância Sanitária.

Visão Cromática - Oftalmologia - Estudo elaborado da 
visão cromática - consiste na ordenação de 100 tons di-
ferentes com cada olho. Dá origem a um score de erro 
comparável ao longo do tempo. Caracteriza muito deta-
lhadamente as alterações da visão cromática.

Viscerótomo - Instrumento próprio para remover 
fragmen tos de vísceras de cadáver para exame, sem ne-
ce ssi dade de uma necrópsia geral.

Viscosímetro - É um equipamento utilizado para medir 
a viscosidade dos fluidos. Para líquidos com viscosidades 
que variam com as condições de fluxo, um instrumento  
chamado reômetro é utilizado. Viscosímetros medem so-
mente sob uma condição de fluxo. Em geral, ou o fluido 
permanece estacionário e o objeto se move dentro dele, 
ou o objeto é estacionário e o fluido passa por ele. O ar-
rasto causado pelo movimento relativo entre o fluido e 
a superfície é a medida da viscosidade. As condições de 
fluxo devem possuir um valor para o número de Reynol-
ds suficientemente baixo para que se tenha fluxo laminar. 
A 20 graus Celsius a viscosidade da água é 1,002 mPa·s e 
a viscosidade cinemática (razão da viscosidade pela den-
sidade) é 1,0038mm²/s. Estes valores são utilizados como 
padrão de calibração para alguns viscosímetros.

Visiômetro - Oftalmologia – Instrumento para indicar 
o grau de força visual de uma pessoa e as lentes que a 
convém.

Visor plumbífero - Equipamento dotado de visor, reves-
tido em chumbo, usado para proteção do profissional du-
rante a manipulação de fontes radioativas em uso. Inse-
rido no ambiente Laboratório de manipulação e estoque 
de fontes em uso.

Visor radiológico - Ver Visor plumbífero.

Vitrectomo - Oftalmologia - Pequeno instrumento ci-
rúrgico que serve para remover o vítreo.

Vitreófago - Equipamento utilizado nas cirurgias de 
vitrectomia posterior com auxílio de fibra ótica e endo 
laser.

Voltímetro – Instrumento que permitem medir a di-
ferença de potencial entre dois pontos de um circuito 
elétrico, em volts ou unidades relacionadas, maiores ou 
menores,

Volume - Circuitos de Controle – Ventilador pulmonar
(1) O controle de volume procura entregar ao paciente 
um valor predeterminado de volume corrente, podendo 
ser de dois tipos de ciclos, ciclo controlado ou ciclo as-
sistido. 

(2) “Minuto” (Vm) – Ventilador pulmonar - Volume de 
gás administrado aos pulmões durante um minuto.

(3) “Tidal” (Vt) ou Volume Corrente – Ventilador pul-
monar - Volume de gás administrado ao pulmão a cada 
inspiração

 

miolo dicionário.indd   276 07/03/2019   18:17:14



X

miolo dicionário.indd   277 07/03/2019   18:17:15



miolo dicionário.indd   278 07/03/2019   18:17:15



DICIONÁRIO TÉCNICO – EqUIPAMENTOS MÉDICOS & TECNOLOGIAS APLICADAS À SAúDE

279

Xerorradiografia – Exames radiológicos – Método ra-
diográfico que utiliza, em vez de filme, uma placa con-
tendo pó de selênio e que é revelada com um pó, em lugar 
do tradicional uso de líquidos de revelação. Posterior-
mente, a imagem é transposta para fixação permanente 
em papel.

 

X
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Yag Laser – Oftalmologia - Tipo de energia luminosa 
utilizada em vários tratamentos na clínica oftalmológica. 
Os pulsos de Nd: Yag Laser atuam nos tecidos, causando 
o que é conhecido como fotodisrupcão – há como que 
uma microexplosão localizada exatamente sobre o alvo, 
fazendo com que o mesmo seja eliminado justamente 
naquele ponto, sem que os tecidos vizinhos sejam atingi-
dos. Funciona mais ou menos como se fosse uma micro-
tesoura que pudesse ser introduzida dentro do olho para 
cortar uma pequena estrutura, deixando intactas todas às 
demais, e também deixando intacta a trajetória até o local 
do corte. As aplicações do Nd: YAG LASER são comple-
tamente indolores, não requerendo, portanto qualquer 
tipo de anestesia a não ser quando o cirurgião prefere 
usar uma lente de contato especial que ajude no foco dos 
disparos. Nesta eventualidade, usa-se anestesia tópica, ou 
seja, apenas uma ou duas gotas de colírio anestésico.

Y
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Com este dicionário, o leitor 
poderá consultar de forma 
rápida o signifi cado das no-

menclaturas dadas aos equipamentos 
e procedimentos realizados tanto por 
médicos e enfermeiros quanto funcio-
nários que trabalham em uma unidade 
hospitalar.

Dentro da complexidade da 
área de cuidados à saúde, nos depa-
ramos com uma gama complexa de 
procedimentos e materiais com termi-
nologias próprias e complexas além 
de uma série de materiais que levam o 
nome do autor que o inventou ou que 
fez a sua descrição. Sendo assim, di-
versos nomes precisam ser lembrados 
e muitas vezes em tempo real. 

Os profi ssionais da saúde que 
prestam cuidados primários, residen-
tes e estudantes encontrarão neste li-
vro uma fonte útil, confi ável e atua-
lizada. É possível apreciar esta breve 
e abrangente obra facilitadora do co-
nhecimento, que aborda um tema de 
grande relevância, da mesma forma, 
para a prática clínica.

Dr. David Sadigursky

Claudio Reynaldo B. de Souza

Doutor em Difusão do Conheci-
mento. Professor Titular do Instituto 
Federal da Bahia. Autor/Organizador 
dos livros: Tecnologias Aplicadas 
à Saúde, Tecnologias Aplicadas à 
Saúde e Educação, Empreendedo-
rismo e Inovação em Saúde: Ciência 
& Mercado, Educação, Tecnologia 
& Inovação e Dicionário Técnico 
Industrial: Defi nições e Aplicações, 
dentre outros.

Andrea Borges de Souza

Enfermeira com Especialização  em  
Enfermagem do Trabalho. Coordena-
dora pedagógica do Curso de Enfer-
magem da Projeta Cursos Técnicos e 
Profi ssionalizantes.

Este livro consegue ser muito mais um guia atualizado tanto para o profi ssional da 
área quanto mais ainda para os profi ssionais afi ns que necessariamente não se for-
maram na área de saúde. É uma leitura obrigatória para todos que trabalham em 

tecnologias em saúde.

Com o passar do tempo, a área de saúde criou uma rede complexa e ampla de pro-
tocolos, equipamentos e também farto material normativo que rapidamente forneceu uma 
linguagem própria e exclusiva do campo da assistência. Quase uma língua nova, falada 
pelos profi ssionais da saúde, cujo entendimento está muitas vezes restrito ao “nicho eco-
lógico” de determinada subárea.  Assim, certos termos corriqueiros em uso não podem ser 
facilmente entendidos por outros profi ssionais formados na mesma profi ssão quando em 
especialidades diferentes. Criou-se o espaço para erros, omissões e mal-entendidos origi-
nários do desconhecimento da linguagem própria da especialidade.

Cada dia novos profi ssionais afi ns se engajam na área de saúde, tais como engenhei-
ros clínicos, programadores, gestores, administrados, etc. Estes novos parceiros da área de 
saúde sentem-se em “terra estrangeira” sem completo entendimento da maioria dos termos 
técnicos utilizados. Junte-se a estes, profi ssionais de saúde iniciantes ou mesmo aqueles ex-
perientes, mas de distintas especialidades e teremos um verdadeiro desencontro vernacular.

Neste sentido, o Dicionário Técnico constitui-se mais que uma coleção de termos 
e verbetes. Trata-se de uma “gramática” completa incluindo com status de “manual de 
conversação”. Neste livro é possível encontrar o signifi cado das palavras com descrição e 
função dos equipamentos, classifi cação de termos, tradução de normas técnicas, orientação 
quanto ao uso, além de uma série de jargões referentes a protocolos e doenças. Por este 
motivo a obra não é só necessária, mas também tem todo um potencial para tornar-se a 
“bíblia” da tecnologia em saúde.

Dr. Marcos Almeida Matos

DICIONÁRIO TÉCNICO
Equipamentos Médicos &

Tecnologias Aplicadas à Saúde

Claudio Reynaldo B. de Souza
Andrea Borges de Souza
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