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Presentació
Presentació

E

l llenguatge verbal complex és consubstancial a la condició humana.
La consciència d’u mateix, del propi cos, va íntimament lligada a l’experiència de la vida i de la mort, del benestar i de la malaltia, del naixement, el creixement, la maduració i l’envelliment. La necessitat de comunicar-nos amb els altres, d’expressar necessitats fisiològiques o emocionals,
d’assenyalar parts del cos, de buscar remeis a afeccions, dolenties, contusions i ferides, fa que entre les paraules bàsiques de tota llengua es troben
exemples abundants del lèxic relacionat amb la medicina i amb les ciències
de la salut en general. La importància que s’ha donat en totes les cultures al
manteniment i a la recuperació de la salut ha fet que la sanació siga una de
les primeres ocupacions especialitzades de què es té notícia des de la prehistòria. En les societats científiques modernes, els professionals de la salut
tenen necessitat de recórrer a paraules que es diferencien del llenguatge
comú per la seua precisió i perquè designen fets i conceptes científics en
constant evolució que s’aparten de l’experiència ordinària de les persones.
En el nostre cas, cal tindre present que la llengua valenciana ha estat
exclosa de les ensenyances universitàries, del conreu de la ciència i de l’exercici de la medicina en els últims segles. La recuperació de l’autogovern va
permetre que el valencià assolira l’estatus de llengua oficial, eixamplant la
seua presència en àmbits on havia esdevingut excepcional. A la demanda
de diccionaris generals es va afegir ben prompte la de vocabularis específics, assequibles i accessibles, que donaren resposta a les necessitats més
immediates dels parlants. Afortunadament, comptàvem amb antecedents
com el magnífic Diccionari de medicina, publicat en 1936 pel metge valencià
Manuel Corachan a Barcelona, el qual ha servit de base i model per a tot el
treball terminològic posterior en la nostra llengua. La Conselleria d’Educació
i Ciència va començar una sèrie de publicacions amb una selecció de terminologia essencial en diverses àrees temàtiques. En 1986, un any abans de la
transferència de l’Insalud, editava un Vocabulari mèdic castellà-valencià amb
làmines anatòmiques, esquemes i llistes en valencià de les principals artèries,
músculs, nervis, ossos i venes. Esta obra es complementaria amb el Vocabulari de medicina, de 1993, de caràcter bilingüe, que definix els termes en la part
valenciana i els llista en la castellana. Per altra banda, la Conselleria de Sanitat
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i Consum, en col·laboració amb la Universitat d’Alacant, publicava dos anys
més tard El llenguatge de les ciències de la salut. Introducció a la formació de
termes mèdics, una obra que explicava els procediments de creació de terminologia i neologismes per composició a partir d’arrels i afixos grecollatins
presentats per àrees temàtiques i alfabèticament. L’Acadèmia Valenciana de
la Llengua, conscient de la importància que té la divulgació de la normativa
lingüística per a donar seguretat expressiva als parlants i facilitar l’ús del valencià, va publicar en 2009 uns tríptics divulgatius de lèxic dedicats a la salut
i la sanitat, el cos humà i la malaltia.
Hui presentem una obra dirigida especialment als professionals sanitaris, molt més extensa que les citades anteriorment, però més manejable i
accessible que altres com el monumental Diccionari enciclopèdic de medicina.
Per a elaborar el Vocabulari de les ciències de la salut, la Secció de Terminologia i Assessorament Lingüístic ha seleccionat els termes que considera que
poden ser més usuals, més de 7.400, els quals es presenten definits i amb
les seues equivalències en castellà i en anglés, amb la possibilitat de fer busques inverses partint d’eixes llengües. L’obra impresa es complementa amb
la possibilitat de consultar en línia tant el Diccionari normatiu valencià com
el Portal Terminològic Valencià, que s’actualitzen mensualment incorporant
noves paraules o perfeccionant les que ja contenen, i que estan oberts a les
propostes dels usuaris.
Confiem que esta obra i la resta de recursos lingüístics que oferix l’Acadèmia Valenciana de la Llengua contribuïsquen de valent a fomentar l’ús
normal del valencià en l’àmbit de les ciències de la salut.

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA
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Criteris
Criteris
d’úsd’ús

criteris d’ús

A fi de poder manejar adequadament el present vocabulari i entendre el sentit
precís de cada marca, cal tindre en compte les indicacions següents:
1. Cada entrada del diccionari està constituïda bàsicament per un lema, que
pot constar d’una o més paraules, escrit en color blau i en negreta; la categoria gramatical, escrita en cursiva, i la definició, escrita en redona. a continuació, en línia a banda i precedides d’un redolí, s’indiquen les equivalències en
castellà i en anglés amb les abreviatures cast. i angl., respectivament:
fibroadenoma m. Tumor benigne de la glàndula mamària, el més
freqüent de tots, constituït per glàndules o teixit conjuntiu.
• cast. fibroadenoma.
• angl. fibroadenoma.
globus epidèrmic m. Globus format de cèl·lules imbricades en capes concèntriques, presents en els epiteliomes.
• cast. globo epidérmico.
• angl. epidermal globus.
2. Si una entrada té diversos significats, cada accepció és encapçalada per un
número d’orde, escrit en negreta:
ablactació f. 1. Cessació de la secreció làctia. 2. Supressió total o
parcial de la lactància.
• cast. ablactación.
• angl. ablactation.
3. En el cas que les diverses accepcions d’una entrada tinguen traduccions diferents al castellà o a l’anglés, s’especifica, mitjançant la referència al número
d’accepció, l’equivalència que correspon a cada accepció:
abocament m. 1. Punt on un vas o conducte desemboca en un altre
vas o conducte més gran. 2. Anastomosi quirúrgica de les obertures de dos cavitats o conductes de naturalesa igual o diferent.
• cast. abocamiento.
• angl. 1. ostomy. 2. anastomosis.
4. Si una paraula presenta variació entre la forma de masculí i la de femení, el
morfema de femení s’indica després del lema precedit d’un guionet, i exactament igual en l’equivalent castellà:
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abentèric -a adj. Situat fora de l’intestí.
• cast. abentérico -ca.
• angl. abenteric.
5. Les formes que es consideren secundàries no estan definides, sinó que remeten a la forma principal, en la qual s’inclou la definició:
acidesa f. Pirosi.
• cast. acidez.
• angl. acidity.
En el cas de lemes que presenten una lleu variació morfològica, com ara les
paraules acabades en -ista, la variant secundària s’introduïx a continuació de
la principal, entre parèntesis, precedida de la conjunció o:
anestesista (o anestesiste -a) adj. i m. i f. Que s’encarrega d’administrar l’anestèsia en una intervenció quirúrgica.
• cast. anestesista.
• angl. anaesthetist.
6. En el cas que la categoria gramatical de la paraula equivalent en castellà
no coincidisca amb la categoria del lema, s’indica posant entre parèntesis, a
continuació de la paraula castellana, la categoria gramatical que li correspon:
borradura f. Erupció de grans molt menuts, sovint causada per la
suor.
• cast. sarpullido (m.).
• angl. rash.
7. Els estrangerismes no adaptats estan entrats en cursiva i amb l’abreviatura
corresponent de l’idioma de procedència entre claudàtors, indicant així de
manera explícita la forma com cal escriure’ls quan són utilitzats en un text
qualsevol:
holter [angl.] m. Aparell que, instal·lat sobre el pacient, permet registrar en una cinta magnètica les incidències cardíaques.
• cast. holter.
• angl. holter.
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Abreviatures utilitzades
adj. adjectiu
angl. anglés
cast. castellà
f. substantiu femení
inv. invariable
loc. adv. locució adverbial
m. substantiu masculí
pl. plural
sing. singular
v. intr. verb intransitiu
v. pron. verb pronominal
v. tr. verb transitiu

Vocabulari

de les ciències
de la salut

abdominal 1. adj. De l’abdomen o que
hi té relació. 2. m. pl. Músculs de l’abdomen.
• cast. abdominal.
• angl. 1. abdominal. 2. abdominal
muscles.
abdominoscòpia f. Peritoneoscòpia.
• cast. abdominoscopia.
• angl. abdominoscopy.
abducció f. 1. Moviment pel qual un
membre o un òrgan s’allunya del
pla medià que dividix imaginàriament el cos en dos parts simètriques. 2. Moviment horitzontal de
l’ull que el separa de la línia mediana de la cara.
• cast. abducción.
• angl. abduction.
abductor -a adj. i m. Que produïx (un
múscul o un nervi) una abducció.
• cast. abductor -ra.
• angl. abductor.
abentèric -a adj. Situat fora de l’intestí.
• cast. abentérico -ca.
• angl. abenteric.
aberració f. Desviació de la classe
normal, del curs ordinari, que pot
manifestar-se en una anormalitat
morfològica o fisiològica.
• cast. aberración.
• angl. aberration.
aberrant adj. Que està situat (un òrgan o un teixit) fora del seu lloc
habitual.
• cast. aberrante.
• angl. aberrant.
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abacterièmia f. Absència de bacteris
en la sang.
• cast. abacteriemia.
• angl. abacteraemia.
abaixallengües m. inv. Depressor lingual.
• cast. depresor lingual.
• angl. tongue depressor.
abartrosi f. Diartrosi.
• cast. abartrosis.
• angl. abarthrosis.
abàsia f. Incapacitat per a caminar causada per descoordinació dels moviments automàtics implicats en la
marxa.
• cast. abasia.
• angl. abasia.
abdomen m. Part inferior del tronc
compresa entre el tòrax i la pelvis.
• cast. abdomen.
• angl. abdomen.
abdomen agut m. Quadro clínic d’origen abdominal i d’inici sobtat que es
caracteritza per dolor i contractura
defensiva de la paret muscular, que
sol associar-se a malalties de resolució
quirúrgica i pot ser causat per patologies com l’apendicitis o la pancreatitis.
• cast. abdomen agudo.
• angl. acute abdomen.
abdomen distés m. Protrusió exagerada de la paret abdominal deguda
a una acumulació de gasos o de líquid intraabdominal.
• cast. abdomen distendido.
• angl. distended abdomen.
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abiotròfia f. Procés degeneratiu dels
elements histològics, especialment
de les formacions nervioses, sense
cap altra causa aparent que l’acabament de la seua vitalitat.
• cast. abiotrofia.
• angl. abiotrophy.
abirritació f. 1. Disminució o abolició
de la irritabilitat dels teixits. 2. Disminució de la reacció als estímuls.
• cast. abirritación.
• angl. abirritation.
abirritar v. tr. Calmar la irritació, disminuir la irritabilitat reflexa.
• cast. abirritar.
• angl. to abirritate.
ablació f. Intervenció quirúrgica consistent a extirpar una part del cos.
• cast. ablación.
• angl. ablation.
ablactació f. 1. Cessació de la secreció
làctia. 2. Supressió total o parcial de
la lactància.
• cast. ablactación.
• angl. ablactation.
ablactar v. tr. Suspendre la lactància
materna.
• cast. ablactar.
• angl. to ablactate.
abocament m. 1. Punt on un vas o conducte desemboca en un altre vas o
conducte més gran. 2. Anastomosi
quirúrgica de les obertures de dos
cavitats o conductes de naturalesa
igual o diferent.
• cast. abocamiento.
• angl. 1. ostomy. 2. anastomosis.
abolir v. tr. Fer cessar per complet (alguna de les funcions d’un òrgan).
• cast. abolir.
• angl. to abolish.
aboral adj. Oposat o distant de la boca.
• cast. aboral.
• angl. aboral.
aborció f. Expulsió prematura del fetus, avortament.
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• cast. aborto (m.).
• angl. abortion.
abordar v. tr. Practicar una via d’accés
(a un òrgan).
• cast. abordar.
• angl. to tackle.
abortiu -iva 1. adj. De l’aborció o que
hi té relació. 2. adj. i m. Que pot fer
avortar. 3. adj. Nascut prematurament o abans de ser viable, mort en
germen.
• cast. abortivo -va.
• angl. abortive.
abràquia f. Falta congènita de braços.
• cast. abraquia.
• angl. abrachia.
abrasió f. 1. Ulceració poc profunda
de la pell o de les mucoses causada per cremades o traumatismes.
2. Acció d’extirpar, separar, destruir
o exulcerar per mitjà de la cirurgia,
especialment xicotets fragments
mucosos. 3. Procediment que s’usa
en dermatologia per a corregir una
cicatriu ostensible. 4. Acció irritant
dels purgants enèrgics.
• cast. abrasión.
• angl. abrasion.
abrasor m. Aparell utilitzat per a efectuar una abrasió en una superfície
òssia o dental.
• cast. abrasor.
• angl. abrasor.
abrupció f. Fractura transversal d’un
os.
• cast. abrupción.
• angl. abruption.
abscés [pl. -essos] m. Acumulació localitzada de pus en un teixit orgànic
intern o extern.
• cast. absceso.
• angl. abscess.
absència f. 1. Pèrdua momentània de
la memòria o del coneixement, especialment en l’epilèpsia menor. 2.
pl. Breus interrupcions de l’acció i
de la consciència acompanyades

• cast. acantio.
• angl. acanthion.
acantoma m. Tumor o hiperplàsia cutània de caràcter benigne, produït
per un creixement excessiu de la
capa espinosa de Malpighi.
• cast. acantoma.
• angl. acanthoma.
acantosi f. Modificació patològica de la
pell caracteritzada per l’unflament i
l’enduriment excessius de la capa
còrnia de l’epidermis.
• cast. acantosis.
• angl. acanthosis.
acantosi nigricans f. Acantosi, que pot
ser benigna o maligna, i que es caracteritza per la presència de plaques de
color grisenc o negre en la pell.
• cast. acantosis nigricans.
• angl. acanthosis nigricans.
acàpnia f. Absència d’anhídrid carbònic en la sang.
• cast. acapnia.
• angl. acapnia.
acardi -àrdia adj. Que no té cor.
• cast. acardio -dia.
• angl. acardiac.
acarodermatitis f. inv. Inflamació de la
pell produïda per àcars.
• cast. acarodermatitis.
• angl. acarodermatitis.
acatarrar-se v. pron. Agafar un catarro.
• cast. acatarrarse.
• angl. to catch a cold.
accés [pl. -essos] m. 1. Aparició sobtada, periòdica o no, d’un fenomen
morbós. 2. Arribada d’agents morbosos, terapèutics o operatoris a un
punt del cos.
• cast. acceso.
• angl. 1. access. 2. approach.
accident m. 1. Indisposició que es produïx d’una manera sobtada i que
deixa sense sentits, sense capacitat
de moviment. 2. Atac d’apoplexia.
• cast. accidente.
• angl. accident.
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d’una expressió estranya de la mirada, pròpies de l’epilèpsia menor.
• cast. ausencia.
• angl. absence.
absorció f. 1. Funció pròpia dels organismes vius que consistix en la penetració en el medi intern de substàncies exteriors. 2. Capacitat d’alguns
medicaments i d’alguns teixits de
permetre la penetració i la retenció
en el seu interior de substàncies exteriors, dissoltes o aeriformes.
• cast. absorción.
• angl. absorption.
abstergent adj. i m. Que servix per a
abstergir.
• cast. abstergente.
• angl. abstergent.
abstergir v. tr. Netejar de substàncies
nocives (les superfícies orgàniques).
• cast. absterger.
• angl. to cleanse.
abstersió f. Acció o efecte d’abstergir.
• cast. abstersión.
• angl. abstersion.
abstersiu -iva adj. i m. Abstergent.
• cast. abstersivo -va.
• angl. abstersive.
abstersivitat f. Poder d’abstergir.
• cast. abstersividad.
• angl. abstersiveness.
acalàsia f. Funcionament deficient
dels esfínters produït per la seua
falta de relaxació.
• cast. acalasia.
• angl. achalasia.
acalcicosi f. Deficiència de calci en l’organisme a causa d’una dieta que en
conté poc.
• cast. acalcicosis.
• angl. acalcicosis.
acàmpsia f. Rigidesa o falta de flexibilitat d’un membre o d’una articulació.
• cast. acampsia.
• angl. acampsia.
acanti m. Punt extrem de l’espina nasal anterior.
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accidentalisme m. Sistema mèdic que
es basa exclusivament en els símptomes de la malaltia.
• cast. accidentalismo.
• angl. accidentalism.
acetàbul m. Cavitat d’un os on encaixa
un altre, especialment la que presenta l’os ilíac.
• cast. acetábulo.
• angl. acetabulum.
acetilcolina f. Mediador químic en la
transmissió de l’impuls nerviós.
• cast. acetilcolina.
• angl. acetylcholine.
acetilsalicílic m. Derivat acetilat de
l’àcid salicílic, que és el principi actiu de l’aspirina.
• cast. acetilsalicílico.
• angl. acetylsalicylic.
acetona f. Substància que es produïx a
partir de l’oxidació metabòlica dels
greixos i d’alguns aminoàcids i que
s’elimina a través de l’orina.
• cast. acetona.
• angl. acetone.
acetonèmia f. Presència anormal d’acetona i d’altres compostos anàlegs en
la sang.
• cast. acetonemia.
• angl. acetonaemia.
acetonúria f. Presència anormal d’acetona en l’orina.
• cast. acetonuria.
• angl. acetonuria.
acíclia f. Suspensió de la circulació
dels líquids orgànics.
• cast. aciclia.
• angl. acyclia.
àcid úric m. Producte final del metabolisme de la purina que existix en
l’orina, l’acumulació patològica del
qual produïx càlculs i altres trastorns, com ara la gota.
• cast. ácido úrico.
• angl. uric acid.
acidèmia f. Augment anormal del
grau d’acidesa (pH) de la sang.
20

• cast. acidemia.
• angl. acidaemia.
acidesa f. Pirosi.
• cast. acidez.
• angl. acidity.
acidocetosi f. Cetosi.
• cast. acidocetosis.
• angl. ketoacidosis.
acidosi f. Estat anormal de l’organisme
produït per un excés d’àcids en la
sang o en els teixits.
• cast. acidosis.
• angl. acidosis.
acidúria f. Concentració anormal d’àcid
en l’orina.
• cast. aciduria.
• angl. aciduria.
acília f. Absència de pestanyes.
• cast. acilia.
• angl. acilia.
acin [pl. àcins] m. Dilatació glandular en
forma de sac d’un conducte estret.
• cast. ácino.
• angl. acinus.
acinèsia f. Falta absoluta, pèrdua o
cessament del moviment.
• cast. acinesia.
• angl. akinesia.
acinestèsia f. Pèrdua del sentit del
moviment.
• cast. acinestesia.
• angl. akinaesthesia.
acístia f. Falta congènita de la bufeta
de l’orina.
• cast. acistia.
• angl. acystia.
aclide -a adj. Que no té clavícules.
• cast. acleido -da.
• angl. acleidian.
aclis m. inv. Taca o enfosquiment de la
còrnia de l’ull.
• cast. aclis.
• angl. achlys.
aclorhídria f. Absència d’àcid clorhídric en les secrecions gàstriques.
• cast. aclorhidria.
• angl. achlorhydria.

• cast. acomodación.
• angl. adaptation.
acondroplàsia f. Defecte congènit i
hereditari caracteritzat per una falta
de creixement dels ossos en longitud, conjuntament amb un engrossiment del periosti.
• cast. acondroplasia.
• angl. achondroplasia.
acrània f. Absència total o parcial del
crani.
• cast. acrania.
• angl. acrania.
acreció f. Adherència de parts naturalment separades.
• cast. acreción.
• angl. accretion.
acrínia f. Absència o disminució d’una
secreció.
• cast. acrinia.
• angl. acrinia.
acroartritis f. inv. Artritis localitzada en
les extremitats, especialment en les
mans o en els peus.
• cast. acroartritis.
• angl. acroarthritis.
acrocefàlia f. Malformació del crani
caracteritzada per la forma cònica
que pren el cap.
• cast. acrocefalia.
• angl. acrocephaly.
acrocianosi f. Cianosi permanent de
les extremitats.
• cast. acrocianosis.
• angl. acrocyanosis.
acrocordó m. Excrescència cutània
benigna, sèssil o pediculada, d’histologia normal, que es forma predominantment en el coll, i menys
sovint en les parpelles, el tronc, les
aixelles i els engonals.
• cast. acrocordón.
• angl. acrochordon.
acrodermatitis f. inv. Inflamació de la
pell localitzada en les extremitats.
• cast. acrodermatitis.
• angl. acrodermatitis.
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acme f. Període crític o de màxima intensitat d’una malaltia o d’un accés
de febra.
• cast. acmé.
• angl. acme.
acne f. Afecció caracteritzada per seborrea, retenció glandular sebàcia
primitiva i alteracions inflamatòries
secundàries, produïda per l’obstrucció dels fol·licles sebacis de la
pell.
• cast. acné (m.).
• angl. acne.
acneic -a adj. De l’acne o que hi té relació.
• cast. acneico -ca.
• angl. acne.
acnèmia f. 1. Falta o mutilació de les
cames. 2. Atròfia de la part més carnosa de la cama.
• cast. acnemia.
• angl. acnemia.
acnitis f. inv. Inflamació supurativa cutània que deixa cicatrius en la pell.
• cast. acnitis.
• angl. acnitis.
acognòsia f. Coneixement o estudi
dels remeis.
• cast. acognosia.
• angl. acognosia, acognosy.
acografia f. Descripció científica dels
remeis.
• cast. acografía.
• angl. acography.
acòlia f. Falta o deficiència de secreció
biliar.
• cast. acolia.
• angl. acholia.
acolúria f. Absència de pigments biliars en l’orina.
• cast. acoluria.
• angl. acholuria.
acomodació f. Facultat que té l’ull de
modificar la forma dels elements
que el componen per a adaptar-se
a distàncies i a condicions de lluminositat distintes.

DE LES CIÈNCIES DE LA SALUT

acrodermatitis

21

acrodínia f. Malaltia infantil que es
caracteritza per un augment de la
sensibilitat de la pell de les mans i
dels peus, amb dolor, sensació de
formigueig i eritema exfoliatiu, sudoració, fotofòbia, pèrdua de dents
i trastorns psíquics.
• cast. acrodinia.
• angl. acrodynia.
acrohiperhidrosi f. Hiperhidrosi de
mans i peus.
• cast. acrohiperhidrosis.
• angl. acrohyperhidrosis.
acromatòpsia f. Incapacitat o dificultat per a percebre els colors.
• cast. acromatopsia.
• angl. achromatopsy.
acromegàlia f. Malaltia crònica, produïda per una disfunció de la hipòfisi, que es caracteritza per un creixement excessiu dels ossos de les
extremitats i de les parts molles de
la cara.
• cast. acromegalia.
• angl. acromegaly.
acromelàlgia f. Afecció caracteritzada
per crisis intenses de dolor i de rubefacció en les mans i en els peus.
• cast. acromelalgia.
• angl. acromelalgia.
acromi m. Part superior de l’omòplat,
de forma triangular, que s’articula
amb la clavícula.
• cast. acromio.
• angl. acromion.
acromia f. 1. Deficiència de pigmentació de la pell. 2. Falta de color en els
teixits.
• cast. acromía.
• angl. achromia.
acroparestèsia f. Parestèsia de les extremitats, amb adormiment, rigidesa i sensació de formigueig.
• cast. acroparestesia.
• angl. acroparaesthesia.
acropatia f. Malaltia que afecta les extremitats.
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• cast. acropatía.
• angl. acropathy.
acrotisme m. Absència o debilitat del pols.
• cast. acrotismo.
• angl. acrotism.
actinodermatosi f. Dermatosi que té
per origen els rajos solars.
• cast. actinodermatosis.
• angl. actinic dermatoses.
actinoscòpia f. Examen dels teixits i
dels òrgans per transparència a radiacions diverses.
• cast. actinoscopia.
• angl.vactinoscopy.
actinoteràpia f. Ús terapèutic de les
radiacions, com la llum solar, els rajos ultravioleta i els rajos X.
• cast. actinoterapia.
• angl. actinotherapy.
actitud antiàlgica Posició que adopta
el malalt per a evitar el dolor d’una
regió lesionada.
• cast. actitud antiálgica.
• angl. antalgic attitude.
actitud fetal f. Actitud pròpia del fetus
i que el xiquet de bolquers tendix a
mantindre.
• cast. actitud fetal.
• angl. fetal attitude.
acufen m. Percepció contínua o intermitent de colps o de sorolls sense
que hi haja cap estímul exterior, que
pot ser deguda a alteracions de l’orella externa i mitjana o a afeccions de
l’orella interna.
• cast. acúfeno.
• angl. tinnitus.
acúmetre m. Instrument per a mesurar l’agudesa auditiva.
• cast. acúmetro.
• angl. acoumetre.
acumetria f. Determinació de l’agudesa auditiva.
• cast. acumetría.
• angl. acoumetry.
acupuntor -a m. i f. Especialista en acupuntura.

adduir v. tr. Acostar al pla medial del
cos.
• cast. aducir.
• angl. to adduce.
adefàgia f. Voracitat, necessitat insaciable de menjar.
• cast. adefagia.
• angl. adephagia.
adenàlgia f. Dolor localitzat en una
glàndula o en un gangli.
• cast. adenalgia.
• angl. adenalgia.
adenectomia f. 1. Extirpació quirúrgica d’una glàndula o d’un gangli. 2.
Adenoidectomia.
• cast. adenectomía.
• angl. adenectomy.
adenitis f. inv. 1. Inflamació dels ganglis
limfàtics. 2. Inflamació d’una glàndula.
• cast. adenitis.
• angl. adenitis.
adenoacantoma m. Adenocarcinoma
que conté elements escatosos ben
diferenciats, derivats d’una metaplàsia de les glàndules tumorals.
• cast. adenoacantoma.
• angl. adenoacanthoma.
adenocarcinoma m. Tumor maligne
de l’epiteli glandular o dels seus
conductes excretors.
• cast. adenocarcinoma.
• angl. adenocarcinoma.
adenocele f. Tumor quístic adenomatós.
• cast. adenocele.
• angl. adenocele.
adenoesclerosi f. 1. Esclerosi d’una
glàndula. 2. Enduriment d’un gangli.
• cast. adenoesclerosis.
• angl. adenosclerosis.
adenofibroma m. Tumor conjuntivoepitelial caracteritzat per la proliferació connectiva i el creixement de
les estructures epitelials glandulars.
• cast. adenofibroma.
• angl. adenofibroma.
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• cast. acupuntor -ra.
• angl. acupuncturist.
acupuntura f. Pràctica terapèutica
d’origen oriental que consistix a inserir agulles molt fines en determinats punts del cos humà.
• cast. acupuntura.
• angl. acupuncture.
acutorsió f. Pràctica terapèutica consistent en la torsió d’una artèria amb
una agulla per a detindre una hemorràgia.
• cast. acutorsión.
• angl. acutorsion.
adàcria f. Falta de la secreció lacrimal.
• cast. adacria.
• angl. adacrya.
adactília f. Falta congènita dels dits de
la mà o del peu.
• cast. adactilia.
• angl. adactylia.
adamantinoma m. Tumor del maxillar format per les restes paradentals
de l’esmalt dental.
• cast. adamantinoma.
• angl. adamantinoma.
adaptometria f. Mesura de la capacitat d’adaptació de la retina a les variacions de la intensitat lluminosa.
• cast. adaptometría.
• angl. adaptometry.
addicció f. Dependència psicològica i
fisiològica d’una substància o d’una
pràctica.
• cast. adicción.
• angl. addiction.
adducció f. 1. Moviment que acosta
un membre o un altre òrgan a l’eix
que dividix imaginàriament el cos
en dos parts simètriques. 2. Posició
resultant del moviment d’adducció.
• cast. aducción.
• angl. adduction.
adductor -a adj. i m. Que produïx (un
múscul o un nervi) adducció.
• cast. aductor -ra.
• angl. adductor.
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adenofibrosi f. Degeneració fibrosa
d’una glàndula.
• cast. adenofibrosis.
• angl. adenofibrosis.
adenoflegmó m. Inflamació supurada
d’un gangli i dels teixits adjacents,
adenitis flegmonosa.
• cast. adenoflemón.
• angl. adenophlegmon.
adenograma m. Examen del frotis del
suc ganglionar, extret per punció
d’un gangli limfàtic, consistent en
el recompte de cèl·lules al microscopi òptic.
• cast. adenograma.
• angl. adenogram.
adenohipòfisi f. Part anterior i mitjana
de la hipòfisi, de naturalesa glandular, que té una funció endocrina.
• cast. adenohipófisis.
• angl. adenohypophysis.
adenoide 1. adj. Que té aspecte de
glàndula o gangli. 2. f. pl. Teixit limfàtic de la nasofaringe, la hipertròfia
del qual constituïx les vegetacions
adenoides.
• cast. adenoides.
• angl. adenoid.
adenoidectomia f. Extirpació quirúrgica de les vegetacions adenoides.
• cast. adenoidectomía.
• angl. adenoidectomy.
adenoïdisme m. Síndrome resultant
de la presència d’hipertròfia adenoïdal.
• cast. adenoidismo.
• angl. adenoidism.
adenoïditis f. inv. Inflamació de les
adenoides.
• cast. adenoiditis.
• angl. adenoiditis.
adenologia f. Part de la medicina que
s’ocupa de les glàndules.
• cast. adenología.
• angl. adenology.
adenoma m. Tumor epitelial benigne
produït a partir de la proliferació
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d’un teixit glandular o que adopta
forma de glàndula.
• cast. adenoma.
• angl. adenoma.
adenomatosi f. Aparició anormal de
tumoracions en el teixit glandular.
• cast. adenomatosis.
• angl. adenomatosis.
adenòmer m. Part d’una glàndula en
formació que donarà lloc a la porció
funcional.
• cast. adenómero.
• angl. adenomere.
adenomiosarcoma m. Tumor mesodèrmic mixt que conté cèl·lules
musculars estriades.
• cast. adenomiosarcoma.
• angl. adenomyosarcoma.
adenopatia f. Malaltia que afecta els
ganglis limfàtics.
• cast. adenopatía.
• angl. adenopathy.
adenosarcoma m. Tumor mixt compost d’elements sarcomatosos i elements glandulars.
• cast. adenosarcoma.
• angl. adenosarcoma, glandular
cancer.
adenosi f. 1. Procés patològic que afecta els ganglis. 2. Formació o creixement anòmal del teixit glandular.
• cast. adenosis.
• angl. adenosis.
adenotonsil·lectomia f. Extirpació de
les amígdales i les adenoides.
• cast. adenotonsilectomía.
• angl. adenotonsillectomy.
adenovirosi f. Afecció de les vies respiratòries, moltes vegades subclínica, produïda per un adenovirus.
• cast. adenovirosis.
• angl. adenovirosis.
adhesiu m. Substància utilitzada en
terapèutica per a unir les vores
d’una ferida, fixar una cura o preservar les superfícies corporals del
contacte amb elements externs.

• cast. adrenal.
• angl. adrenal.
adrenalina f. Principal hormona secretada per la zona medul·lar de les
càpsules suprarenals, constrictora
dels vasos sanguinis.
• cast. adrenalina.
• angl. adrenalin.
adrenalisme m. Estat morbós, resultant de la disfunció de les càpsules
suprarenals.
• cast. adrenalismo.
• angl. adrenalism.
adrenalitis f. inv. Inflamació de les càpsules suprarenals.
• cast. adrenalitis.
• angl. adrenalitis.
adrenèrgic -a adj. Que actua per mitjà
d’adrenalina o com l’adrenalina.
• cast. adrenérgico -ca.
• angl. adrenergic.
adrenomegàlia f. Augment de la mida
d’una o de les dos càpsules suprarenals.
• cast. adrenomegalia.
• angl. adrenomegaly.
adrenopausa f. Cessació del funcionament de les càpsules suprarenals.
• cast. adrenopausia.
• angl. adrenopause.
aerèmia f. 1. Presència d’aire en la sang.
2. Trastorns orgànics que presenten
determinades persones, com bussos o obrers de túnels que, després
d’haver estat sotmeses a una pressió elevada, patixen una descompressió excessivament ràpida.
• cast. aeremia.
• angl. aeraemia.
aerendocàrdia f. Presència de gas o
d’aire dins del cor.
• cast. aerendocardia.
• angl. aerendocardia.
aerobi -òbia 1. adj. Que necessita (un
ésser viu) l’oxigen per a viure. 2. m.
Microorganisme, bacteri, que necessita oxigen lliure per a viure o
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• cast. adhesivo.
• angl. adhesive.
adiaforesi f. Absència o deficiència de
transpiració cutània.
• cast. adiaforesis.
• angl. adiaphoresis.
adiatètic -a adj. Que no s’ha produït
per una diàtesi.
• cast. adiatésico -ca.
• angl. adiathetic.
adinàmia f. Falta o pèrdua de la potència vital, que es manifesta en una
debilitat muscular extrema.
• cast. adinamia.
• angl. adynamia.
adipocele f. Hèrnia que conté teixit
adipós.
• cast. adipocele.
• angl. adipocele.
adipós -osa adj. Que conté greix, de la
naturalesa del greix.
• cast. adiposo -sa.
• angl. adipose.
adiposàlgia f. Sensibilitat acompanyada de dolor del teixit cel·lular
subcutani, que sol afectar les persones obeses que fan vida sedentària.
• cast. adiposalgia.
• angl. adiposeness.
adiposi f. 1. Obesitat, malaltia caracteritzada per l’excés de greix en el cos.
2. Degeneració greixosa d’un teixit
o d’un òrgan.
• cast. adiposis.
• angl. adiposis.
adípsia f. Absència o disminució anormal de la set.
• cast. adipsia.
• angl. adipsy.
adjuvant adj. i m. Que augmenta o
modifica (un component) l’acció
del medicament principal.
• cast. adyuvante.
• angl. adjuvant.
adrenal adj. De la glàndula suprarenal
o que hi té relació.
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que necessita viure en un medi on
hi haja oxigen lliure.
• cast. aerobio -bia.
• angl. aerobe.
aerobília f. Presència d’aire o de gas
en les vies biliars.
• cast. aerobilia.
• angl. aerobilia.
aerocele f. Tumor ple d’aire, constituït
per una hèrnia de la mucosa de la
laringe o de la tràquea en forma de
diverticle.
• cast. aerocele.
• angl. aerocele.
aerocòlia f. Distensió del budell gros
produïda per acumulació de gasos.
• cast. aerocolía.
• angl. aerocoly.
aerofàgia f. Ingestió involuntària d’aire, que s’acumula en l’estómac.
• cast. aerofagia.
• angl. aerophagia.
aeròfor m. Aparell que conté una provisió d’aire comprimit per a la respiració, i que s’usa en la reanimació
dels malalts d’asfíxia.
• cast. aeróforo.
• angl. aerophore.
aerogàstria f. Distensió de l’estómac
per gasos o aire.
• cast. aerogastria.
• angl. aerogastria.
aeromedicina f. Part de la medicina
que s’ocupa dels fenòmens fisiopatològics produïts per desplaçaments aeris.
• cast. aeromedicina.
• angl. aeromedicine.
aerootitis f. inv. Inflamació de l’orella
mitjana a causa de les diferències
de la pressió atmosfèrica.
• cast. aerootitis.
• angl. aerotitis.
aeropiezisme m. Conjunt d’accidents
que es produïxen en l’organisme
per l’acció de l’aire enrarit o comprimit.
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• cast. aeropiesismo.
• angl. aeropiesism.
aeropletismògraf m. Aparell que mesura els canvis de volum del tòrax
durant la respiració.
• cast. aeropletismógrafo.
• angl. aeroplethysmograph.
aerosi f. Rarefacció de l’aire en la sang.
• cast. aerosis.
• angl. aerosis.
aerosinusitis f. inv. Sofriment dels sins paranasals produït per una diferència de
pressió entre l’exterior i l’aire que hi ha
dins de la cavitat sinusal, que succeïx
generalment quan es fa una immersió
submarina o un descens en avió.
• cast. aerosinusitis.
• angl. aerosinusitis.
aerosol m. 1. Suspensió col·loïdal de
partícules líquides o sòlides en un
gas. 2. Envàs constituït per un recipient estanc a pressió que permet
descarregar, amb força impulsora
pròpia, un producte medicamentós.
• cast. aerosol.
• angl. aerosol.
aeroteràpia f. Tractament de certes
malalties per mitjà de l’aire.
• cast. aeroterapia.
• angl. aerotherapy.
aerotermoteràpia f. Mètode curatiu
basat en l’acció beneficiosa de l’aire
calent.
• cast. aerotermoterapia.
• angl. aerothermotherapy.
afàgia f. Incapacitat per a engolir els
aliments.
• cast. afagia.
• angl. aphagia.
afalàngia f. Absència d’un dit o, més
específicament, absència d’una o diverses falanges.
• cast. afalangia.
• angl. aphalangia.
afàquia f. Falta de cristal·lí en l’ull.
• cast. afaquia.
• angl. aphakia.

• cast. afta.
• angl. aphtha, sore.
aftós -osa adj. De les aftes o que hi té
relació.
• cast. aftoso -sa.
• angl. aphthous.
aftosi f. Erupció d’aftes.
• cast. aftosis.
• angl. aphthosis.
afusió f. Acció d’abocar aigua o un altre
líquid sobre alguna cosa, especialment sobre el cos o una part del cos,
amb fins terapèutics.
• cast. afusión.
• angl. affusion.
agalàctia f. Falta de secreció de llet
després del part.
• cast. agalactia.
• angl. agalactia.
agammaglobulinèmia f. Falta de gammaglobulina en la sang.
• cast. agamaglobulinemia.
• angl. agammaglobulinaemia.
agangliosi f. Absència congènita de
ganglis.
• cast. agangliosis.
• angl. agangliosis.
agenesi f. Impossibilitat d’engendrar.
• cast. agenesia.
• angl. agenesis.
agènesi f. Creixement defectuós d’un
embrió que té com a conseqüència l’atròfia, deformació o absència
d’una part.
• cast. agenesia.
• angl. agenesis.
agenèsia f. Agènesi.
• cast. agenesia.
• angl. agenesis.
agent m. Poder o causa activa, allò que
té el poder de produir un efecte.
• cast. agente.
• angl. agent.
agèusia f. Absència o disminució del
sentit del gust.
• cast. ageusia.
• angl. ageusia.
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afàsia f. Pèrdua total o parcial de la facultat del llenguatge, a causa d’una
lesió o d’una malaltia cerebrals.
• cast. afasia.
• angl. aphasia.
afecció f. Alteració morbosa que presenta un òrgan o una funció de l’organisme.
• cast. afección.
• angl. condition, disease, disorder.
aferència f. Transmissió de les substàncies o els impulsos d’una zona perifèrica de l’organisme a la central.
• cast. aferencia.
• angl. afference.
afibrinogenèmia f. Trastorn hemorràgic hereditari en el qual la sang no
coagula normalment per una absència o disminució greu del fibrinogen en el plasma sanguini.
• cast. afibrinogenemia.
• angl. afibrinogenaemia.
afonia f. Pèrdua total o parcial de la
veu.
• cast. afonía.
• angl. loss of voice, aphonia.
afràsia f. Afàsia en què la persona és
capaç de comprendre i d’articular
paraules aïllades, però incapaç de
construir frases coherents.
• cast. afrasia.
• angl. aphrasia.
afrodisíac -a adj. i m. Que excita o estimula (una substància o un medicament) el desig sexual.
• cast. afrodisíaco -ca.
• angl. aphrodisiac.
afrontament m. Acció d’ajuntar els llavis d’una ferida per a afavorir-ne la
cicatrització.
• cast. afrontamiento.
• angl. suture.
afta f. Úlcera blanquinosa xicoteta que
apareix en la membrana mucosa de
la boca o del tub gastrointestinal i,
menys freqüentment, en les mucoses genitals i en les conjuntivals.
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aglòssia f. 1. Falta congènita de llengua. 2. Incapacitat per a articular
paraules.
• cast. aglosia.
• angl. agglossy.
aglucèmia f. Carència de glucosa en
la sang.
• cast. aglucemia.
• angl. aglycaemia.
aglutició f. Impossibilitat d’engolir.
• cast. aglutición.
• angl. aglutition.
aglutinació f. Fenomen general de
defensa dels organismes contra les
agressions microbianes i parasitàries, en què els agents es presenten
aglutinats.
• cast. aglutinación.
• angl. agglutination.
aglutinina f. Anticòs del plasma sanguini que aglutina els bacteris i altres cèl·lules en suspensió.
• cast. aglutinina.
• angl. agglutinin.
aglutinogen m. Antigen particular
present en un eritròcit.
• cast. aglutinógeno.
• angl. agglutinogen.
agmatologia f. Part de la cirurgia que
s’ocupa de les fractures.
• cast. agmatología.
• angl. agmatology.
agminat -ada adj. Que es reunixen
anatòmicament (els òrgans elementals d’una mateixa espècie) els
uns amb els altres.
• cast. agminado -da.
• angl. agminate.
agnàtia f. Falta congènita de la mandíbula.
• cast. agnatia.
• angl. agnathia.
agnòsia f. Pèrdua de la percepció sensorial, trastorn del reconeixement
de causa cerebral.
• cast. agnosia.
• angl. agnosia.
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agomfi -òmfia adj. Que no té dents.
• cast. agonfo -fa.
• angl. agomphious, toothless.
agomfiasi f. 1. Falta de dents. 2. Fluixesa de les dents dins dels alvèols.
• cast. agonfiasis.
• angl. agomphiasis.
agonadisme m. Estat morbós produït
per l’absència de glàndules sexuals.
• cast. agonadismo.
• angl. agonadism.
agonia f. 1. Període de transició entre
la vida i la mort. 2. Nàusees.
• cast. agonía.
• angl. 1. agony. 2. anguish.
agonista (o agoniste -a) adj. 1. Que
produïx (un múscul), per mitjà
d’una acció determinada, el moviment desitjat. 2. Que té (una substància medicamentosa) la mateixa
forma d’acció que una altra substància, siga natural o artificial.
• cast. agonista.
• angl. agonist.
agrafia f. Impossibilitat d’expressar
les idees i els sentiments per escrit
o per signes, causada per una lesió
cerebral.
• cast. agrafía.
• angl. agraphia.
agranulocitosi f. Malaltia de la sang
caracteritzada per l’absència o una
disminució molt acusada de neutròfils, associada amb llagues de la
mucosa bucal i faríngia.
• cast. agranulocitosis.
• angl. agranulocytosis.
agreujar v. tr. i pron. Fer més greu la
situació (d’una malaltia, d’un òrgan
malalt, d’un pacient).
• cast. agravar.
• angl. to worsen.
agripnocoma m. Insomni letàrgic.
• cast. agripnocoma.
• angl. agrypnocoma.
agulla f. Instrument punxant utilitzat
per a injectar, fer puncions o suturar.

• cast. albuginitis.
• angl. albuginitis.
albugo m. 1. Leuconíquia. 2. Leucoma.
• cast. albugo.
• angl. albugo.
albúmina f. Proteïna soluble en aigua
pura i en solucions salines diluïdes,
que és el constituent bàsic del sèrum de la sang.
• cast. albúmina.
• angl. albumin.
albuminèmia f. Presència d’albúmina
en la sang.
• cast. albuminemia.
• angl. albuminaemia.
albuminosi f. Augment anormal de les
albúmines del plasma o d’un altre
líquid de l’organisme.
• cast. albuminosis.
• angl. albuminosis.
albuminúria f. Proteïnúria.
• cast. albuminuria.
• angl. albuminuria.
alcalosi f. Alcalinitat excessiva de la sang
que apareix en diverses malalties.
• cast. alcalosis.
• angl. alkalosis.
alcoholèmia f. Presència d’alcohol en
la sang.
• cast. alcoholemia.
• angl. blood alcohol level.
alcohòlic -a 1. adj. De l’alcoholisme o
que hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que
patix alcoholisme.
• cast. alcohólico -ca.
• angl. alcoholic.
alcoholisme m. Malaltia addictiva causada per la ingestió excessiva de begudes alcohòliques.
• cast. alcoholismo.
• angl. alcoholism.
alcoholitzar v. 1. pron. Tornar-se alcohòlic, beure alcohol en excés. 2. tr.
Efectuar un tractament mitjançant
la injecció o l’aplicació d’alcohol de
90°, especialment per a les neuràlgies.
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• cast. aguja.
• angl. needle.
agut -uda adj. Que es presenta de
sobte (una malaltia o un símptoma)
amb violència, i que no té una duració definida.
• cast. agudo -da.
• angl. acute.
aigua mineromedicinal f. Aigua mineral que s’usa per a la curació d’alguna malaltia.
• cast. agua mineromedicinal.
• angl. medicinal mineral water.
aïllament m. Acció d’aïllar determinats malalts durant el període infecciós de la malaltia per a evitar el
contagi.
• cast. aislamiento.
• angl. isolation.
aixella f. Part interior de la unió del
braç amb el tronc.
• cast. axila, sobaco (m.).
• angl. armpit.
alactàsia f. Trastorn del metabolisme
de la lactosa, degut a un dèficit de
lactasa, enzim que transforma la lactosa en glucosa i galactosa.
• cast. alactasia.
• angl. alactasia.
alàlia f. Pèrdua de la facultat del llenguatge, bé produïda per una afecció cerebral, bé per una afecció local dels òrgans de la boca.
• cast. alalia.
• angl. alalia.
albinisme m. Falta congènita de pigmentació de la pell, el pèl i els ulls.
• cast. albinismo.
• angl. albinism.
albugínia f. 1. Capa de teixit fibrós,
forta, grossa i blanca que protegix
algun òrgan. 2. Capa que cobrix el
testicle.
• cast. albugínea.
• angl. albuginean tunic.
albuginitis f. inv. Inflamació de l’albugínia.
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• cast. alcoholizar.
• angl. to alcoholise.
alesiat -ada adj. 1. Que té alguna malformació o deformació orgànica. 2.
Que li falta algun membre o que té
algun membre deformat.
• cast. lisiado -da.
• angl. crippled.
aleteig m. 1. Sèrie de contraccions ràpides,
regulars i sense pausa. 2. Estat d’arítmia
cardíaca. 3. Dilatació del vestíbul nasal,
en la dispnea, per acció muscular dels
elevadors de l’ala del nas.
• cast. aleteo.
• angl. flutter-fibrillation.
alèucia f. Absència o disminució important del nombre de leucòcits en
la sang.
• cast. aleucia.
• angl. aleukia.
alèxia f. Agnòsia que comporta incapacitat d’entendre el llenguatge escrit.
• cast. alexia.
• angl. alexia.
alferecia f. Malaltia epilèptica dels xiquets que es manifestava amb convulsions i pèrdua del coneixement.
• cast. alferecía.
• angl. epilepsy.
algefaent adj. Que té tendència a agafar fred.
• cast. algefaciente.
• angl. algefacient.
algèsia f. Sensibilitat per al dolor.
• cast. algesia.
• angl. sensitiveness to pain.
àlgia f. Dolor d’un òrgan o d’una regió
que no correspon a cap lesió anatòmica.
• cast. algia.
• angl. algia.
àlgic -a adj. Del dolor o que hi té relació.
• cast. álgico -ca.
• angl. algic.
àlgid -a adj. 1. Acompanyat d’algidesa.
2. Que és (un període) el punt més
crític o greu d’una malaltia.
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• cast. álgido -da.
• angl. 1. algid. 2. critical.
algidesa f. Refredament del cos, especialment de les extremitats, acompanyat d’una intensa sensació de
fred.
• cast. algidez.
• angl. algidity.
alginuresi f. Micció dolorosa.
• cast. alginuresis.
• angl. alginuresis.
algòmetre m. Aparell per a mesurar la
intensitat d’un estímul dolorós.
• cast. algómetro.
• angl. algometre.
algometria f. Determinació de la intensitat d’un estímul dolorós per mitjà
de l’algòmetre.
• cast. algometría.
• angl. algometry.
aliacrà m. Icterícia.
• cast. aliacán.
• angl. jaundice.
alimentació artificial f. 1. Alimentació
a través de vies o mitjans no naturals. 2. Alletament artificial.
• cast. alimentación artificial.
• angl. 1. artificial feeding. 2. bottle
feeding.
alimfocitosi f. Disminució notable
del nombre de limfòcits, causada
sovint per una atròfia del teixit limfàtic.
• cast. alinfocitosis.
• angl. alymphocytosis.
alopècia f. Absència total o parcial
dels cabells o del pèl.
• cast. alopecia.
• angl. alopecia.
alta f. Declaració mèdica que constata que un treballador està en
condicions de reincorporar-se a la
faena després d’una malaltia, d’un
accident o d’un permís per maternitat.
• cast. alta.
• angl. discharge.

poden actuar com a al·lergògens,
destinat al diagnòstic específic de
l’al·lèrgia.
• cast. alergógeno -na.
• angl. 1. allergenic. 2 i 3. allergen.
al·lergòleg -òloga m. i f. Especialista
en al·lergologia.
• cast. alergólogo -ga.
• angl. allergist.
al·lergologia f. Part de la medicina
que s’ocupa de les al·lèrgies i dels
processos al·lèrgics.
• cast. alergología.
• angl. allergology.
al·lestèsia f. Desorde nerviós de la sensibilitat tàctil, que consistix a sentir
en un costat del cos la impressió
que s’ha exercit en el costat oposat.
• cast. alestesia.
• angl. allaesthesia.
alletament m. 1. Acció o efecte d’alletar. 2. Primer període de la vida d’un
infant, durant el qual només s’alimenta de llet.
• cast. lactancia (f.).
• angl. 1. lactation. 2. breastfeeding.
alletar v. tr. Alimentar amb llet.
• cast. amamantar.
• angl. to suckle.
al·locinèsia f. Trastorn de la mobilitat
en què l’individu executa un moviment amb el membre oposat a
aquell que desitja o que se li ordena moure.
• cast. alocinesia.
• angl. allokinesis.
al·locòrtex m. Part de la corfa cerebral
situada en l’hipocamp i en l’àrea olfactòria.
• cast. alocórtex.
• angl. allocortex.
al·locromàsia f. 1. Alteració del sentit
cromàtic que fa que es tinga una visió
dels colors diferent de la real. 2. Canvi
en el color de la pell o del cabell.
• cast. alocromasia.
• angl. allochromasia.
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aluminosi f. Pneumoconiosi provocada per la inhalació de pols d’alumini, de silicat d’alúmina, de bauxita o
d’esmeril.
• cast. aluminosis.
• angl. aluminosis.
alvèol m. 1. Cavitat o dilatació en forma de sac menut en un organisme.
2. Cavitat de l’os maxil·lar on va encastada una dent.
• cast. alvéolo.
• angl. alveolus.
alveolitis f. inv. 1. Inflamació d’un alvèol
dental. 2. Inflamació dels alvèols pulmonars.
• cast. alveolitis.
• angl. alveolitis.
alví -ina adj. Del baix ventre o dels budells, o que hi té relació.
• cast. alvino -na.
• angl. alvine.
alzhèimer m. Malaltia, generalment
senil, que es caracteritza per una
atròfia cerebral, sovint acompanyada de demència.
• cast. alzhéimer.
• angl. Alzheimer disease.
al·lèrgia f. 1. Conjunt de reaccions
respiratòries, cutànies, nervioses,
digestives o eruptives, que es produïxen pel contacte o per l’absorció
de substàncies que generen una
sensibilitat especial en alguns organismes. 2. Sensibilització patològica
produïda pel desencadenament de
trastorns d’origen emocional.
• cast. alergia.
• angl. allergy.
al·lèrgic -a adj. 1. De l’al·lèrgia o que hi
té relació. 2. Que patix al·lèrgia.
• cast. alérgico -ca.
• angl. allergic.
al·lergogen -ògena 1. adj. Que produïx al·lèrgia. 2. m. Substància que produïx al·lèrgia o hipersensibilitat específica. 3. m. Extracte obtingut de
les substàncies que se suposa que
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al·loempelt m. Empelt en què el receptor i el donant no són el mateix
individu.
• cast. aloinjerto.
• angl. allograft.
al·loestèsia f. Trastorn de la sensibilitat en què els estímuls aplicats
sobre el cos es perceben equivocadament en un punt llunyà al lloc on
s’ha produït l’estímul, especialment
en el costat simètric.
• cast. aloestesia.
• angl. alloaesthesia.
al·lofàsia f. Trastorn de la parla en què
esta és incoordinada, delirant.
• cast. alofasia.
• angl. alofasia.
al·lòpata adj. i m. i f. Que practica l’allopatia.
• cast. alópata.
• angl. allopath.
al·lopatia f. Pràctica terapèutica consistent a administrar al malalt remeis i medicaments que produïxen
efectes contraris als produïts per la
malaltia.
• cast. alopatía.
• angl. allopathy.
al·lorítmia f. Irregularitat periòdica en
el ritme del cor o del pols.
• cast. alorritmia.
• angl. allorhythmia.
amagriment m. Dèficit de teixit adipós.
• cast. enflaquecimiento.
• angl. thinning.
amatori m. Múscul oblic superior de l’ull.
• cast. amatorio.
• angl. amatory.
amaurosi f. Ceguera produïda per malaltia del nervi òptic, de la retina o
del cervell.
• cast. amaurosis.
• angl. amaurosis.
amauròtic -a 1. adj. i m. i f. De l’amaurosi o que hi té relació. 2. adj. Que
patix amaurosi.
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• cast. amaurótico -ca.
• angl. amaurotic.
ambliacúsia f. Disminució de l’agudesa auditiva.
• cast. ambliacusia.
• angl. amblyacousia.
ambliàfia f. Disminució de l’agudesa
en el tacte.
• cast. ambliafia.
• angl. amblyaphia.
ambligèustia f. Disminució de la percepció del gust.
• cast. ambligeustia.
• angl. amblygeustia.
ambliop 1. adj. Que presenta (un ull)
ambliopia. 2. adj. i m. i f. Que patix ambliopia.
• cast. ambliope.
• angl. amblyopic.
ambliopia f. Disminució de l’agudesa
visual a causa de la pèrdua de sensibilitat de la retina.
• cast. ambliopía.
• angl. amblyopia.
amboceptor m. Anticòs termoestable
present en els sèrums animals en
què s’ha injectat un antigen.
• cast. amboceptor.
• angl. amboceptor.
ambulància f. Vehicle per al transport
de malalts o de ferits, i en molts casos adequadament equipat per a
prestar primers auxilis.
• cast. ambulancia.
• angl. ambulance.
ambulatori -òria 1. m. Establiment sanitari destinat a proporcionar assistència
als pacients sense hospitalitzar-los.
2. adj. Que no requerix (un tractament o una malaltia) hospitalització.
• cast. ambulatorio -ria.
• angl. 1. outpatients department.
2. outpatient.
ameba f. Organisme microscòpic constituït per una sola cèl·lula, que és
mòbil, o un conjunt de cèl·lules idèntiques entre si.

que conté fol·licles limfàtics. 2. Lòbul raquidi del cerebel de forma similar a la d’una ametla.
• cast. amígdala.
• angl. tonsil.
amígdala faríngia f. Amígdala situada
en la part nasal de la faringe.
• cast. amígdala faríngea.
• angl. pharyngeal tonsil.
amígdala palatina f. Amígdala situada en la paret lateral de la faringe
entre els pilars del vel del paladar.
• cast. amígdala palatina.
• angl. palatine tonsil.
amigdalectomia f. Extirpació d’una o
de les dos amígdales.
• cast. amigdalectomía.
• angl. tonsillectomy.
amigdalitis f. inv. Inflamació de les
amígdales.
• cast. amigdalitis.
• angl. tonsillitis.
amigdalotomia f. Incisió en una amígdala.
• cast. amigdalotomía.
• angl. tonsillotomy.
amiloïdosi f. Malaltia que es caracteritza per la presència d’amiloides en
diverses vísceres.
• cast. amiloidosis.
• angl. amyloidosis.
aminoàcid m. Compost orgànic que
es combina per a formar les proteïnes humanes.
• cast. aminoácido.
• angl. amino acid.
aminoacidopatia f. Afecció produïda per un trastorn del metabolisme a causa del qual no
s’hidrolitzen normalment els aminoàcids.
• cast. aminoacidopatía.
• angl. aminoacidopathy.
amiostènia f. Astènia muscular o miastènia.
• cast. amiostenia.
• angl. amyosthenia.
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• cast. ameba.
• angl. amoeba.
amebiasi f. Infecció causada per les espècies paràsites d’ameba.
• cast. amebiasis.
• angl. amoebiasis.
amelanosi m. Absència total de melanina, com a resultat d’una alteració
genètica.
• cast. amelanosis.
• angl. amelanosis.
amèlia f. Absència congènita d’una o
de més extremitats.
• cast. amelia.
• angl. amelia.
amenorrea f. Supressió o absència de
la menstruació.
• cast. amenorrea.
• angl. amenorrhoea.
amenorreic -a adj. De l’amenorrea o
que hi té relació.
• cast. amenorreico -ca.
• angl. amenorrhœal.
ametròmetre m. Instrument per a determinar el caràcter i el grau de l’ametropia.
• cast. ametrómetro.
• angl. ametrometre.
ametrop -a adj. i m. i f. Que patix ametropia.
• cast. amétrope.
• angl. ametropic.
ametropia f. Anomalia de la refracció
de l’ull per la qual les imatges no es
formen bé en la retina.
• cast. ametropía.
• angl. ametropia.
amforilòquia f. Producció de sons amfòrics quan es parla.
• cast. anforiloquia.
• angl. amphoriloquy.
amièlia f. Absència congènita de la
medul·la espinal.
• cast. amielia.
• angl. amyelia.
amígdala f. 1. Òrgan constituït per un
reticle de teixit limfàtic i epitelial,
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amiotonia f. Falta de to muscular.
• cast. amiotonía.
• angl. amyotonia.
amiotròfia f. Atròfia muscular.
• cast. amiotrofia.
• angl. amyotrophy.
amni m. Membrana fina, transparent i
resistent, que constituïx la capa interna del sac embrionari que rodeja
i protegix l’embrió.
• cast. amnios.
• angl. amnion.
amniocentesi f. Punció de l’amni que
té per objecte l’extracció de líquid
amniòtic per a analitzar-lo.
• cast. amniocentesis.
• angl. amniocentesis.
amniografia f. Examen radiogràfic del
fetus realitzat després de la injecció
en el líquid amniòtic de substàncies
opaques als rajos X.
• cast. amniografía.
• angl. amniography.
amniorrea f. Evacuació del fluid amniòtic abans del temps natural de
trencar-se la bossa de les aigües.
• cast. amniorrea.
• angl. amniorrhoea.
amnioscopi m. Endoscopi que s’utilitza per a efectuar una amnioscòpia.
• cast. amnioscopio.
• angl. amnioscope.
amnioscòpia f. Examen del líquid
amniòtic i de les membranes que
embolquen el fetus per mitjà de la
il·luminació per transparència de
l’extrem inferior a través de la cèrvix.
• cast. amnioscopia.
• angl. amnioscopy.
amniòtic -a adj. 1. De l’amni o que hi té
relació. 2. Caracteritzat per un amni.
• cast. amniótico -ca.
• angl. amniotic.
amniotitis f. inv. Inflamació de l’amni.
• cast. amniotitis.
• angl. amniotitis.
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amniotomia f. Ruptura artificial de les
membranes fetals que s’efectua per
a provocar el part.
• cast. amniotomía.
• angl. amniotomy.
amonièmia f. Presència de carbonat
amònic en la sang.
• cast. amoniemia.
• angl. ammoniaemia.
amoniúria f. Concentració excessiva
d’amoníac en l’orina.
• cast. amoniuria.
• angl. ammonuria.
amorfinisme m. Estat morbós que es
produïx per la privació de l’ús de la
morfina en les persones habituades
a prendre’n.
• cast. amorfinismo.
• angl. amorphinism.
ampeloteràpia f. Teràpia basada en la
utilització de derivats del raïm.
• cast. ampeloterapia.
• angl. ampelotherapy.
ampul·la f. 1. Recipient que conté un
medicament, generalment injectable. 2. Dilatació en forma de sac que
presenten alguns conductes en
determinats punts. 3. Dilatació que
presenten els conductes galactòfors de les glàndules mamàries que
servixen de depòsit a la llet.
• cast. ampolla.
• angl. ampulla.
amputació f. Separació del cos d’un
membre, una part d’un membre o
un òrgan, generalment per mitjà
d’una operació quirúrgica.
• cast. amputación.
• angl. amputation.
amúsia f. Pèrdua de la capacitat de reproduir o de reconéixer sons musicals.
• cast. amúsia.
• angl. amusia.
anàbasi f. Primer període o pujada
d’una malaltia.
• cast. anábasis.
• angl. anabasis.

analèpsia f. Restabliment de les forces
després d’una malaltia o d’un estat
de debilitat.
• cast. analepsia.
• angl. analepsy.
analèptic -a 1. adj. De l’analèpsia o que
hi té relació. 2. adj. i m. Que dona forces (un agent), que restablix les forces. 3. m. Estimulant nerviós d’acció
preponderant sobre l’aparell circulatori perifèric, que fa augmentar
immediatament el volum de sang
circulant i, d’eixa manera, millora
l’oxigenació dels teixits i dels òrgans principals.
• cast. analéptico -ca.
• angl. analeptic.
analgèsia f. Absència de sensibilitat
per al dolor, causada per agents
externs.
• cast. analgesia.
• angl. analgesia.
anàlgia f. Insensibilitat total al dolor.
• cast. analgia.
• angl. analgia.
anàlisi clínica f. Estudi qualitatiu i
quantitatiu de certs components o
certes substàncies de l’organisme,
com ara la sang o l’orina, orientat al
diagnòstic de l’estat de salut.
• cast. análisis clínico (m.).
• angl. clinical examination.
analista (o analiste -a) adj. i m. i f. Que
es dedica a fer anàlisis clíniques.
• cast. analista.
• angl. analyst.
anal·lèrgic -a adj. Que no té poder per
a produir al·lèrgia.
• cast. analérgico -ca.
• angl. anallergic.
anamnesi f. 1. Estudi dels antecedents
familiars, fisiològics o patològics
d’un malalt amb vista al diagnòstic.
2. Recuperació en la memòria dels
objectes que s’havien oblidat.
• cast. anamnesia.
• angl. anamnesis.
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anabolisme m. Conjunt de processos
assimilatius o de reaccions de síntesi que tenen lloc en els processos
metabòlics.
• cast. anabolismo.
• angl. anabolism.
anabòlit m. Compost format com a resultat d’un procés anabòlic.
• cast. anabolito.
• angl. anabolite.
anàclasi f. Flexió forçada d’una extremitat amb la finalitat de trencar una
anquilosi.
• cast. anaclasis.
• angl. anaclasis.
anadènia f. 1. Deficiència d’activitat
glandular. 2. Absència de glàndules.
• cast. anadenia.
• angl. anadenia.
anadípsia f. Set intensa.
• cast. anadipsia.
• angl. anadipsia.
anàfia f. Absència o pèrdua de la capacitat de percepció tàctil.
• cast. anafia.
• angl. anaphia.
anafilàctic -a adj. 1. De l’anafilaxi o
que hi té relació. 2. Que presenta
(un organisme) una sensibilització
extrema o anormal a una proteïna
que li és estranya.
• cast. anafiláctico -ca.
• angl. anaphylactic.
anafilaxi f. Estat d’hipersensibilitat de
l’organisme que es manifesta després de la introducció d’una determinada substància que, quan s’ha
administrat per primera vegada, no
ha produït cap reacció o bé esta ha
sigut molt lleugera.
• cast. anafilaxis.
• angl. anaphylaxis.
anal adj. 1. De l’anus o que hi té relació.
2. Situat prop de l’anus.
• cast. anal.
• angl. anal.

DE LES CIÈNCIES DE LA SALUT

anamnesi

35

anapiràtic -a adj. Produït per l’exercici
prolongat d’algun membre o l’ús
continuat d’un múscul.
• cast. anapeirático -ca.
• angl. anapeiratic.
anaplàstia f. 1. Cirurgia plàstica. 2. Tumoració que consistix en una atròfia de les cèl·lules.
• cast. anaplastia.
• angl. anaplasty.
anaplerosi f. Restauració per mitjà
d’una pròtesi o d’un empelt d’una
part perduda o defectuosa.
• cast. anaplerosis.
• angl. anaplerosis.
anasarca f. Infiltració generalitzada de
líquid plasmàtic en el teixit cel·lular
subcutani i en les capes seroses del
cos, edema.
• cast. anasarca.
• angl. anasarca.
anastomitzar v. tr. i pron. Reunir o soldar per anastomosi.
• cast. anastomizar.
• angl. anastomose.
anastomosi f. Reunió de dos vasos,
dos nervis, dos làmines, directament o a través d’un altre, o comunicació artificial de dos conductes.
• cast. anastomosis.
• angl. anastomosis.
anastomòtic -a adj. 1. De l’anastomosi
o que hi té relació. 2. Que presenta
anastomosi.
• cast. anastomótico -ca.
• angl. anastomotic.
anatomia f. Ciència basada en la tècnica de la dissecció, que estudia
l’estructura del cos i les relacions
que s’establixen entre les seues
parts.
• cast. anatomía.
• angl. anatomy.
anatomia patològica f. Estudi de
les alteracions que produïxen els
agents morbosos en els òrgans i en
els teixits dels éssers vius.
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• cast. anatomía patológica.
• angl. pathological anatomy.
anatòmic -a adj. De l’anatomia o que
hi té relació.
• cast. anatómico -ca.
• angl. anatomical.
anatomista (o anatomiste -a) m. i f.
Especialista en anatomia.
• cast. anatomista.
• angl. anatomist.
anatomopatòleg -òloga m. i f. Especialista en anatomia patològica.
• cast. anatomopatologista.
• angl. pathological anatomist.
anca f. Maluc.
• cast. cadera.
• angl. hip.
ancilostomiasi f. Malaltia causada per
l’ancilòstom, paràsit que es fixa en
l’intestí prim i que provoca l’aparició de contínues hemorràgies
lleugeres que poden produir casos
d’anèmia greu.
• cast. anquilostomiasis.
• angl. hookworm.
androgin -ògina adj. i m. i f. 1. De sexe
difícil de determinar. 2. Hermafrodita.
• cast. andrógino -na.
• angl. androgyne.
androgínia f. 1. Hermafroditisme. 2.
Pseudohermafroditisme parcial en
l’home.
• cast. androginia.
• angl. androgyny.
androginisme m. Estat o qualitat
d’androgin.
• cast. androginismo.
• angl. androgynism.
andròleg -òloga m. i f. Especialista en
andrologia.
• cast. andrólogo -ga.
• angl. andrologist.
andrologia f. Part de la medicina que
s’ocupa de l’estudi de la morfologia
i la funció de l’aparell genital masculí i les seues anomalies.

• cast. anestesiar.
• angl. to anaesthetise.
anestesiòleg -òloga m. i f. Especialista
en anestesiologia.
• cast. anestesiológo -ga.
• angl. anaesthesiologist.
anestesiologia f. Part de la medicina
que s’ocupa de l’anestèsia.
• cast. anestesiología.
• angl. anaesthesiology.
anestesista (o anestesiste -a) adj. i m.
i f. Que s’encarrega d’administrar
l’anestèsia en una intervenció quirúrgica.
• cast. anestesista.
• angl. anaesthetist.
anetodèrmia f. Conjunt de malalties
que produïxen zones reduïdes amb
atròfies i laxitud diseminades pel
cos de la mida d’una llentilla.
• cast. anetodermia.
• angl. anetoderma.
anèuria f. Deficiència d’energia nerviosa.
• cast. aneuria.
• angl. aneuria.
aneurisma m. Dilatació anormal del
cor, de les parets d’una artèria o
d’una vena.
• cast. aneurisma.
• angl. aneurysm.
aneurisma cardíac m. Dilatació del
cor, similar a un aneurisma, consegüent a un infart de miocardi.
• cast. aneurisma cardíaco.
• angl. cardiac aneurysm.
angièctasi f. Dilatació d’un vas sanguini o limfàtic.
• cast. angiectasis.
• angl. angiectasis.
angiïtis f. inv. Inflamació d’un vas de
l’organisme.
• cast. angitis.
• angl. angiitis.
angina f. [usat generalment en plural]
Inflamació total o parcial de l’istme
de la faringe.
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• cast. andrología.
• angl. andrology.
andropausa f. Cessació de la funció
sexual en l’home.
• cast. andropausia.
• angl. andropause.
anell m. Estructura anatòmica de forma anular, com les obertures que
presenten alguns músculs o aponeurosis per a donar pas a vasos i
nervis.
• cast. anillo.
• angl. ring.
anèmia f. Deficiència en la sang, comuna a moltes malalties, consistent
en la disminució del nombre d’eritròcits, de la quantitat d’hemoglobina i del valor de l’hematòcrit.
• cast. anemia.
• angl. anaemia.
anèmic -a 1. adj. De l’anèmia o que
hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que patix
anèmia.
• cast. anémico -ca.
• angl. anaemic.
anencefàlia f. Absència congènita del
cervell.
• cast. anencefalia.
• angl. anencephalia.
anepitímia f. Pèrdua total de l’apetit.
• cast. anepitimia.
• angl. anepithymia.
anestecinèsia f. Privació de sensibilitat i de moviment en un òrgan.
• cast. anestecinesia.
• angl. anestekhinesia.
anestèsia f. 1. Supressió total o parcial
de la sensibilitat corporal, acompanyada o no de pèrdua de consciència, produïda per una malaltia, per
un traumatisme o per l’administració d’una substància anestèsica. 2.
Agent anestèsic.
• cast. anestesia.
• angl. anaesthesia.
anestesiar v. tr. Administrar un anestèsic, produir anestèsia.
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• cast. angina.
• angl. angina.
angina de pit f. Síndrome produïda
per una insuficiència coronària, que
es manifesta amb un dolor constrictiu, localitzat en la regió anterior
del tòrax, que a vegades va acompanyat d’angoixa i de sensació de
mort imminent.
• cast. angina de pecho.
• angl. angina pectoris.
angioblastoma m. Tumor format per
elements vasculars que es localitza
en el sistema nerviós central.
• cast. angioblastoma.
• angl. angioblastoma.
angioceratoma m. Lesió o malaltia de
la pell que es manifesta amb l’aparició de pàpules de color roig, violaci
o negre, les quals estan formades
per vasos sanguinis dilatats.
• cast. angioceratoma.
• angl. angiokeratoma.
angiodermitis f. inv. Inflamació dels
vasos de la pell.
• cast. angiodermatitis.
• angl. angiodermatitis.
angioedema m. Trastorn caracteritzat
per la formació de zones edematoses en la pell, les mucoses o les vísceres.
• cast. angioedema.
• angl. angioedema.
angioespasme m. Contracció espasmòdica de la túnica muscular dels
vasos sanguinis.
• cast. angioespasmo.
• angl. angiospasm.
angioespasmòdic -a adj. De l’angioespasme o que hi té relació.
• cast. angioespasmódico -ca.
• angl. angiospasmodic.
angioestenosi f. Reducció del diàmetre d’un vas, produïda per trombosi,
embòlia o arterioesclerosi.
• cast. angioestenosis.
• angl. angiostenosis.
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angiogènesi f. Formació dels vasos
sanguinis.
• cast. angiogénesis.
• angl. angiogenesis.
angiografia f. Radiografia dels vasos
sanguinis d’una zona de l’organisme, que s’efectua després d’injectar
una substància opaca als rajos X.
• cast. angiografía.
• angl. angiography.
angiòleg -òloga adj. i m. i f. Especialista en angiologia.
• cast. angiólogo -ga.
• angl. angiologist.
angioleucitis f. inv. Inflamació dels vasos limfàtics.
• cast. angioleucitis.
• angl. angioleucitis.
angiologia f. Part de la medicina que
estudia la patologia del sistema
vascular arterial, venós i limfàtic.
• cast. angiología.
• angl. angiology.
angioma m. Tumoració, generalment
subcutània o submucosa, de tipus
congènit, produïda per la proliferació
del teixit vascular sanguini o limfàtic.
• cast. angioma.
• angl. angioma.
angioma cavernós m. Angioma constituït per teixit conjuntiu que limita
espais plens de sang.
• cast. angioma cavernoso.
• angl. cavernous angioma.
angioneurosi f. Trastorns del sistema
vasomotor produïts per causes psíquiques, especialment de caràcter
emocional.
• cast. angioneurosis.
• angl. angioneurosis.
angioplàstia f. Desobstrucció quirúrgica d’un vas sanguini per mitjà
d’un catèter.
• cast. angioplastia.
• angl. angioplasty.
angioscòpia f. Exploració visual dels
vasos sanguinis.

annex -a 1. adj. Que està adjunta (una
part) a un òrgan o a una formació
anatòmica. 2. m. pl. Conjunt constituït pels lligaments uterins, les
trompes uterines i els ovaris.
• cast. anexo -xa.
• angl. annex.
annexitis f. inv. Inflamació dels annexos.
• cast. anexitis.
• angl. annexitis.
anomalia f. 1. Desviació de la forma o
de les dimensions d’una estructura
anatòmica. 2. Alteració biològica,
congènita o adquirida, de tipus
morfològic o funcional.
• cast. anomalía.
• angl. anomaly.
anomalia congènita f. Anomalia originada en el desenrotllament intrauterí que presenta un individu des
del naixement.
• cast. anomalía congénita.
• angl. congenital anomaly.
anoníquia f. Absència d’ungles.
• cast. anoniquia.
• angl. anonychia.
anòpsia f. Absència de vista.
• cast. anopsia.
• angl. anopsia.
anorèctic -a 1. adj. i m. i f. Que patix
anorèxia. 2. m. Fàrmac que reduïx
o suprimix les ganes d’ingerir aliments.
• cast. anoréctico -ca.
• angl. anorectic.
anorèxia f. 1. Absència anormal de
ganes de menjar. 2. Síndrome caracteritzada pel rebuig a ingerir
aliments, amb inducció al vòmit,
generalment motivada per un desig compulsiu d’estar prim.
• cast. anorexia.
• angl. anorexia.
anorèxic -a adj. i m. i f. Anorèctic.
• cast. anoréxico -ca.
• angl. anorexic.
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• cast. angioscopia.
• angl. angioscopy.
angle facial m. Angle format per l’eix
de la cara i el del crani.
• cast. ángulo facial.
• angl. facial angle.
angle occipital m. Angle que té el vèrtex en l’interval dels còndils occipitals, i els costats passen respectivament pel vèrtex del cap i per la vora
inferior de l’òrbita.
• cast. ángulo occipital.
• angl. occipital angle.
angular m. Os de la mandíbula.
• cast. angular.
• angl. angular.
anhelació f. Respiració curta i ràpida,
dispnea.
• cast. anhelación.
• angl. anhelation.
anhidrèmia f. Insuficiència d’aigua en
la sang.
• cast. anhidremia.
• angl. anhydraemia.
anhidrosi f. Disminució o absència de
la secreció de la suor.
• cast. anhidrosis.
• angl. anhidrosis.
anilisme m. Intoxicació per l’anilina.
• cast. anilismo.
• angl. anilism.
anisoiconia f. Anomalia de la visió
binocular, que es caracteritza pel
fet que, d’un mateix objecte, un ull
percep dimensions diferents de les
que percep l’altre.
• cast. anisoiconía.
• angl. anisoiconia.
anisosfígmia f. Desigualtat en l’amplitud de les pulsacions sense modificació del ritme cardíac.
• cast. anisosfigmia.
• angl. anisosphygmia.
anitis f. inv. Inflamació de l’anus.
• cast. anitis.
• angl. anitis.
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anorgàsmia f. Absència d’orgasme.
• cast. anorgasmia.
• angl. anorgasmia.
anorquisme m. Falta congènita d’un o
dels dos testicles.
• cast. anorquismo.
• angl. anorchism.
anortopia f. Visió deformada en la qual
les ratlles rectes apareixen encorbades.
• cast. anortopía.
• angl. anorthopia.
anortòsia f. Pèrdua de la facultat erèctil dels teixits orgànics.
• cast. anortosia.
• angl. anorthosis.
anòsmia f. Disminució o pèrdua del
sentit de l’olfacte.
• cast. anosmia.
• angl. anosmia.
anou del coll f. Prominència que forma
el cartílag de la laringe en la part anterior del coll.
• cast. nuez del cuello.
• angl. Adam´s apple.
anovulació f. Falta espontània o provocada de l’ovulació.
• cast. anovulación.
• angl. anovulation.
anoxèmia f. Alteració de la sang per
falta d’oxigen.
• cast. anoxemia.
• angl. anoxaemia.
anòxia f. Disminució o falta d’oxigen en les
cèl·lules o en els teixits d’un organisme.
• cast. anoxia.
• angl. anoxia.
anquilosament m. Anquilosi.
• cast. anquilosamiento.
• angl. ankylosis.
anquilosar v. tr. Produir l’anquilosi
(d’una articulació o d’un membre),
paralitzar per anquilosi.
• cast. anquilosar.
• angl. to ankylose.
anquilosi f. Impossibilitat completa o
parcial dels moviments d’una articulació o d’un membre.
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• cast. anquilosis.
• angl. ankylosis.
anquilostomiasi f. Ancilostomiasi.
• cast. anquilostomiasis.
• angl. ancylostomiasis.
anquilòtic -a adj. i m. i f. Que patix anquilosi.
• cast. anquilótico -ca.
• angl. ankylotic.
ansa f. Òrgan o part encorbada.
• cast. asa.
• angl. loop.
ansa del coll f. 1. Atles i, per extensió,
part del coll on s’unix el cap amb la
columna vertebral. 2. Clavícula.
• cast. 1. atlas. 2. clavícula.
• angl. 1. atlas. 2. clavicle.
antebraquial adj. De l’avantbraç o
que hi té relació.
• cast. antebraquial.
• angl. antebrachial.
anteflexió f. Flexió cap avant d’un òrgan, especialment de l’úter.
• cast. anteflexión.
• angl. anteflexion.
antelocació f. Dislocació d’un òrgan
cap avant.
• cast. antelocación.
• angl. antelocation.
anteversió f. Desviació en massa cap
avant d’un òrgan, especialment de
l’úter.
• cast. anteversión.
• angl. anteversion.
antibiograma m. Mètode analític
amb què se selecciona l’antibiòtic
més eficaç per al tractament d’una
infecció.
• cast. antibiograma.
• angl. antibiogram.
anticolinèrgic -a adj. i m. Que bloqueja (un agent) el pas dels impulsos a
través dels nervis parasimpàtics.
• cast. anticolinérgico -ca.
• angl. anticholinergic.
anticoncepció f. Acció d’evitar la fecundació i l’embaràs.

• cast. antimetropía.
• angl. antimetropia.
antiperistalsi f. Contracció o acció antiperistàltica.
• cast. antiperistalsis.
• angl. antiperistalsis.
antiperistàltic -a adj. 1. En sentit invers al de la contracció peristàltica,
com el dels moviments que fan
possible el vòmit. 2. Que s’oposa al
moviment peristàltic.
• cast. antiperistáltico -ca.
• angl. antiperistaltic.
antiplàstic -a adj. i m. Que impedix
(un agent) la curació de ferides o
úlceres oposant-se a la formació de
granulacions.
• cast. antiplástico -ca.
• angl. antiplastic.
antirebuig adj. inv. i m. Que evita (un
fàrmac) la intolerància de l’organisme en els casos de trasplantament.
• cast. antirechazo.
• angl. antirefuse.
antisèpsia f. Pràctica terapèutica encaminada a combatre i previndre
les infeccions, destruint els microbis que les causen.
• cast. antisepsia.
• angl. antisepticaemia.
antisèptic -a 1. adj. De l’antisèpsia o
que hi té relació. 2. adj. i m. Que inhibix (una substància) la proliferació
de microorganismes i n’impedix
l’acció patògena.
• cast. antiséptico -ca.
• angl. antiseptic.
antitoxina f. Anticòs que es forma en
els organismes com a conseqüència de la introducció repetida d’una
toxina determinada.
• cast. antitoxina.
• angl. antitoxin.
antitragus m. Prominència de l’orella
situada davant del tragus.
• cast. antitrago.
• angl. antitragus.
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• cast. anticoncepción.
• angl. contraception.
anticonceptiu -iva 1. adj. De l’anticoncepció o que hi té relació. 2. m. Dispositiu o fàrmac que s’utilitza per a
evitar la fecundació.
• cast. anticonceptivo -va.
• angl. contraceptive.
anticòs [pl. -ossos] m. Substància produïda en l’organisme com a resposta a la presència d’un antigen,
contra l’acció del qual reacciona de
manera específica.
• cast. anticuerpo.
• angl. antibody.
antiestrés adj. inv. Que evita o combat
l’estrés.
• cast. antiestrés.
• angl. anti-stress.
antigen m. Substància que, dins d’un
organisme, dona lloc a reaccions de
defensa, com ara la formació d’anticossos.
• cast. antígeno.
• angl. antigen.
antigènic -a adj. 1. De l’antigen o que
hi té relació. 2. Que produïx antígens.
• cast. antigénico -ca.
• angl. antigenic.
antigenicitat f. Capacitat d’un agent o
dels seus productes per a estimular
i induir la formació d’anticossos.
• cast. antigenicidad.
• angl. antigenicity.
antihèlix f. Eminència curvilínia del pavelló auricular de l’orella humana situada entre l’hèlix i la fossa auricular.
• cast. antihélix.
• angl. antihelix.
antimefític -a adj. i m. Que destruïx
(un agent) els gasos mefítics.
• cast. antimefítico -ca.
• angl. antimephitic.
antimetropia f. Defecte de visió que
es produïx quan un ull és miop i l’altre hipermetrop.
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antitrombina f. Substància anticoagulant present en la sang circulant.
• cast. antitrombina.
• angl. antithrombin.
antràcic -a adj. Afectat d’àntrax.
• cast. antrácico -ca.
• angl. anthracic.
antracosi f. Varietat de pneumoconiosi, causada per la inhalació de pols
de carbó, que afecta especialment
grups professionals com el dels miners i els carboners.
• cast. antracosis.
• angl. anthracosis.
àntrax [pl. àntraxs] m. 1. Tumor inflamatori que té l’origen en les glàndules
sebàcies de la pell i s’estén al teixit
cel·lular subcutani. 2. Gra maligne
que constituïx una lesió característica de la malaltia de l’àntrax. 3. Microorganisme que produïx l’àntrax.
• cast. ántrax.
• angl. anthrax.
antre m. Cavitat o espai, especialment
dins d’un os.
• cast. antro.
• angl. cavern.
anuent adj. Que permet (un múscul)
que el cap s’incline cap avant.
• cast. anuente.
• angl. amenable.
anuresi f. Absència de miccions produïda per la retenció d’orina en la
bufeta.
• cast. anuresis.
• angl. anuresis.
anúria f. Cessació total de la secreció
urinària.
• cast. anuria.
• angl. anuria.
anus m. inv. Orifici situat al final del canal digestiu, a través del qual s’expulsen les matèries fecals.
• cast. ano.
• angl. anus.
anuscopi m. Aparell de forma tubular
dotat d’un focus lluminós i d’un sis42

tema de lents, utilitzat en la pràctica de l’anuscòpia.
• cast. anoscopio.
• angl. anoscope.
anuscòpia f. Exploració mèdica de
l’anus i de la part inferior del recte,
que s’efectua amb l’anuscopi.
• cast. anoscopia.
• angl. anoscopy.
aorta f. Artèria principal que naix en el
ventricle esquerre i que és l’origen
de tot el sistema arterial.
• cast. aorta.
• angl. aorta.
aortitis f. inv. Inflamació de l’aorta.
• cast. aortitis.
• angl. aortitis.
aparell m. 1. Conjunt d’òrgans, d’origen embrionari generalment comú,
especialitzats a dur a terme una funció determinada. 2. Estructura cel·lular
que efectua una funció determinada.
• cast. aparato.
• angl. system.
aparell circulatori m. Conjunt d’òrgans i d’estructures que permeten
la circulació sanguínia, i que comprén el cor, les artèries, els capil·lars
i les venes.
• cast. aparato circulatorio.
• angl. circulatory system.
aparell digestiu m. Conjunt d’òrgans
que intervenen en la digestió i convertixen els aliments en molècules
suficientment menudes perquè puguen ser absorbides i passar a l’interior del cos de l’ésser viu.
• cast. aparato digestivo.
• angl. digestive system.
aparell excretor m. Conjunt d’òrgans
encarregats d’extraure del cos els
productes finals del catabolisme
cel·lular.
• cast. aparato excretor.
• angl. excretory system.
aparell reproductor m. Conjunt d’òrgans destinats a la reproducció.

aperistaltisme m. Falta d’acció peristàltica en una part de l’intestí o en
tot.
• cast. aperistaltismo.
• angl. aperistalsis.
apicòlisi f. Operació que consistix a
comprimir, a través d’una incisió
practicada en el lloc adequat de la
paret toràcica, un pulmó tuberculós
per a col·lapsar-ne l’àpex.
• cast. apicólisis.
• angl. apicolysis.
apirètic -a adj. 1. De l’apirèxia o que hi
té relació. 2. Que no té febra.
• cast. apirético -ca.
• angl. apyretic.
apirèxia f. Absència de febra o interval
entre dos accessos de febra.
• cast. apirexia.
• angl. apyrexy.
aplàsia f. Absència o interrupció del
creixement d’un teixit o d’un òrgan.
• cast. aplasia.
• angl. aplasia.
apnea f. Suspensió transitòria de la
respiració.
• cast. apnea.
• angl. apnoea.
apneic -a adj. 1. De l’apnea o que hi té
relació. 2. Que patix apnea.
• cast. apneico -ca.
• angl. apnoeic.
apòcope f. Ferida que comporta la
pèrdua d’una part de l’organisme.
• cast. apócope.
• angl. apocopation.
apocrí -ina adj. Que es caracteritza
(una secreció glandular) per la concentració dels productes secretats
en un extrem lliure de la cèl·lula
que s’eliminen juntament amb una
porció de citoplasma de la cèl·lula
secretora.
• cast. apocrino -na.
• angl. apocrine.
apòdia f. Absència congènita dels
peus.
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• cast. aparato reproductor.
• angl. reproductive system.
aparell respiratori m. Conjunt d’estructures que permeten la captació
d’oxigen i l’expulsió de l’anhídrid
carbònic produït en la respiració
interna.
• cast. aparato respiratorio.
• angl. respiratory system.
aparell sensorial m. Conjunt d’estructures encarregades de la recepció,
la transmissió i la integració de les
sensacions tàctils, visuals, auditives.
• cast. sistema sensorial.
• angl. sensory system.
aparèunia f. Impossibilitat de realitzar
l’acte sexual.
• cast. apareunia.
• angl. apareunia.
apegar v. tr. i pron. Contagiar (una malaltia).
• cast. contagiar.
• angl. to give, to pass on.
apendicectomia f. Extirpació quirúrgica de l’apèndix vermiforme.
• cast. apendicectomía.
• angl. appendicectomy.
apendicitis f. inv. Inflamació de l’apèndix vermiforme.
• cast. apendicitis.
• angl. appendicitis.
apèndix [pl. -xs] m. Òrgan o membre
del cos unit o contigu a un altre element principal.
• cast. apéndice.
• angl. appendage.
apèndix vermiforme m. Apèndix intestinal situat al final del cec, del
qual constituïx una espècie de prolongació tubular i sinuosa, tancada
en el seu extrem distal.
• cast. apéndice vermiforme.
• angl. vermiform appendix.
apèpsia f. Absència o disminució de
les funcions químiques digestives.
• cast. apepsia.
• angl. apepsy.

DE LES CIÈNCIES DE LA SALUT

apòdia

43

• cast. apodia.
• angl. apodia.
apòfisi f. Prominència d’un òrgan, generalment d’un os.
• cast. apófisis.
• angl. apophysis.
apòfisi coracoide f. Apòfisi en forma
de bec de corb situada en l’angle
extern i superior de l’escàpula.
• cast. apófisis coracoides.
• angl. coracoid process.
apòfisi mastoide f. Apòfisi de l’os
temporal situada darrere i davall de
l’orella.
• cast. apófisis mastoides.
• angl. mastoid process.
apofisitis f. inv. 1. Inflamació d’una
apò fisi. 2. Osteonecrosi asèptica
d’una apòfisi.
• cast. apofisitis.
• angl. apophysitis.
apoflematisme m. Expulsió de mucositats per l’acció de medicaments
especials.
• cast. apoflematismo.
• angl. apophlegmatism.
apolèpsia f. Supressió d’un flux o humor.
• cast. apolepsia.
• angl. apolepsia.
aponeurosi f. Membrana fibrosa i
molt resistent que cobrix els músculs, manté units els seus feixos de
fibres i els unix als òrgans que regixen amb la seua contracció.
• cast. aponeurosis.
• angl. aponeurosis.
aponeurositis f. inv. Inflamació d’una
aponeurosi.
• cast. aponeurositis.
• angl. aponeurositis.
aponeurotomia f. Dissecció de les
aponeurosis.
• cast. aponeurotomía.
• angl. aponeurotomy.
apoplèctic -a 1. adj. De l’apoplexia o
que hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que
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patix o que té predisposició a patir
apoplexia. 3. adj. Que presenta els
símptomes de l’apoplexia.
• cast. apopléctico -ca.
• angl. apoplectic.
apoplexia f. 1. Extravasació massiva de
sang en l’interior de l’encèfal, provinent d’una artèria intracerebral. 2.
Eixida de sang sobtada i espontània, no traumàtica, que es produïx
en l’interior d’un òrgan.
• cast. apoplejía.
• angl. apoplexy.
aporisma f. Tumor que apareix entre
la pell i la carn a causa d’un vessament de sang.
• cast. aporisma.
• angl. aporisma.
apòsit m. Bena, gasa o cotó, generalment impregnats d’una substància
medicamentosa, que s’aplica directament sobre una part del cos malalta o ferida.
• cast. apósito.
• angl. dressing.
apòstasi f. Formació d’un abscés.
• cast. apóstasis.
• angl. apostasis.
apostema m. Abscés purulent.
• cast. apostema.
• angl. aposteme.
apostemació f. Formació d’un apostema, supuració.
• cast. apostemación.
• angl. apostemation.
apostemar v. intr. i pron. Formar apostema, supurar.
• cast. apostemar.
• angl. to apostemate.
apractofàgia f. Apràxia per a l’acte de
menjar.
• cast. apractofagia.
• angl. apractophagia.
apràxia f. Incapacitat de realitzar voluntàriament i d’una manera adequada determinats moviments anteriorment apresos o de reconéixer

del qual xen branques vasculars delicades.
• cast. araña vascular.
• angl. vascular spider.
arborització f. Ramificació aparent
que presenten les venes capil·lars
en certs estats inflamatoris.
• cast. arborización.
• angl. arborisation.
arbovirosi f. Malaltia tropical rara,
transmesa pels artròpodes.
• cast. arbovirosis.
• angl. arbovirosis.
arc m. Formació anatòmica de l’organisme en forma d’arc.
• cast. arco.
• angl. arch.
arcada f. Contracció de les vies digestives altes que acompanya les nàusees i que sol precedir els vòmits.
• cast. arcada.
• angl. retching.
ardor m. Cremor que senten els malalts que patixen dispèpsia gàstrica.
• cast. ardor.
• angl. heatburn.
àrea f. Zona anatòmica o superfície del
cos que està relacionada amb altres
zones o que té una funció específica.
• cast. área.
• angl. area.
areflèxia f. Falta parcial o total de reflexos.
• cast. arreflexia.
• angl. arreflexia.
arena f. Càlculs diminuts que es fan en
la bufeta de l’orina.
• cast. arenilla.
• angl. sand.
arèola f. 1. Zona de l’iris que circumda
la pupil·la. 2. Cercle rogenc que limita certes pústules.
• cast. areola.
• angl. areola.
arèola mamària f. Zona de color fosc
que circumda el mugró.
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objectes i el seu ús, sense que s’haja
produït paràlisi ni cap alteració sensorial o psíquica.
• cast. apraxia.
• angl. apraxia.
aptialisme m. Supressió o disminució
important de la secreció salival.
• cast. aptialismo.
• angl. aptyalism.
aqüeducte m. Conducte per on passa
un líquid orgànic o que conté una
estructura anatòmica.
• cast. acueducto.
• angl. aqueduct.
aquília f. Absència de sucs gàstrics.
• cast. aquilia.
• angl. achylia.
aracnidisme m. Estat patològic provocat per la picada dels aràcnids,
sobretot les aranyes.
• cast. aracnidismo.
• angl. arachnidism.
aracnodactília f. Síndrome constitucional caracteritzada per una sèrie
d’anomalies neuroectodèrmiques
heretades que afecten especialment l’esquelet, sobretot pel que fa
a la llargària, exagerada, dels dits de
les mans i dels peus.
• cast. aracnodactilia.
• angl. arachnodactyly.
aracnoide adj. i m. Que està situada
(una meninge) entre la duramàter
i la piamàter.
• cast. aracnoide.
• angl. arachnoid.
aracnoïditis f. inv. Inflamació de l’aracnoide.
• cast. aracnoiditis.
• angl. arachnoiditis.
aranya vascular f. Neoformació vascular xicoteta de la pell de la cara, del
coll i de la part superior del tronc i
dels membres superiors, que recorda la forma d’una aranya, constituïda per un node arteriolar central,
discretament elevat i punctiforme,
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• cast. areola mamaria.
• angl. areola.
areòtic -a adj. Que servix per a diluir
els fluids del cos.
• cast. areótico -ca.
• angl. araeotic.
argentafinoma m. Tumor carcinoide.
• cast. argentafinoma.
• angl. argentaffinoma.
argíria f. Coloració grisenca de la pell
i de les mucoses, causada per la
impregnació dels epitelis de plata metàl·lica, bé per una exposició
prolongada a la plata, bé per la ingestió prolongada de les seues sals.
• cast. argiria.
• angl. argyria.
argirisme m. Enverinament produït
per l’acumulació de sals de plata en
els teixits.
• cast. argirismo.
• angl. argyrism.
argirosi f. Argíria localitzada.
• cast. argirosis.
• angl. argyrosis.
aritenoïdal adj. De l’aritenoide o que
hi té relació.
• cast. aritenoidal.
• angl. arytenoid.
aritenoide adj. i m. Que està situat (un
cartílag) en la part superior i posterior de la laringe.
• cast. aritenoides.
• angl. arytenoid.
arítmia f. Alteració del ritme normal
de les contraccions cardíaques.
• cast. arritmia.
• angl. arrhythmia.
arixa f. Fístula que es forma al costat
de l’ull.
• cast. rija.
• angl. lacrimal fistula.
aromateràpia f. Mètode terapèutic
basat en les propietats aromàtiques de certs olis essencials extrets
d’arbres i plantes, destinat a pal·liar
afeccions físiques o emocionals.
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• cast. aromaterapia.
• angl. aromatherapy.
arranca-sondes m. inv. Instrument
amb què es retiren les sondes quan
s’han enganxat, trencat o foradat.
• cast. arrancasondas.
• angl. drill extractor.
arrel f. Part d’un òrgan o d’una formació anatòmica que s’implanta en el
si d’un teixit.
• cast. raíz.
• angl. root.
arrenoblastoma m. Tumor benigne
de l’ovari.
• cast. arrenoblastoma.
• angl. arrhenoblastoma.
arruga f. Plec que es forma en la pell.
• cast. arruga.
• angl. wrinkle.
arsenicisme m. Intoxicació aguda o
crònica per arsènic o els seus derivats.
• cast. arsenicismo.
• angl. arsenicism.
artell m. Juntura o unió dels ossos dels
dits de les mans i dels peus.
• cast. nudillo.
• angl. knuckle.
artèria f. Vas sanguini que porta la
sang des del cor fins a la resta dels
òrgans del cos.
• cast. arteria.
• angl. artery.
artèria coronària f. Cadascuna de les
dos artèries que nodrixen les cavitats dreta i esquerra del cor.
• cast. arteria coronaria.
• angl. coronary artery.
artèria femoral f. Artèria encarregada
de la irrigació de la cuixa, de l’articulació dels malucs i dels genitals
externs.
• cast. arteria femoral.
• angl. femoral artery.
artèria pulmonar f. Artèria que, després d’eixir del ventricle dret, es bifurca en dos branques, cadascuna

arterioespasme m. Contracció de les
parets d’una artèria.
• cast. arterioespasmo.
• angl. arteriospasm.
arteriotomia f. Incisió quirúrgica
d’una artèria.
• cast. arteriotomía.
• angl. arteriotomy.
arteritis f. inv. Inflamació o lesió degenerativa d’una artèria que du a un
engrossiment de la paret, a una dilatació o a una oclusió.
• cast. arteritis.
• angl. arteritis.
artètic -a adj. i m. i f. Gotós.
• cast. artético -ca.
• angl. gouty.
articulació f. 1. Zona d’unió, mòbil o
fixa, entre dos o més ossos. 2. Posició combinada dels òrgans de la
fonació per a produir un so.
• cast. articulación.
• angl. joint, articulation.
articulador m. Conjunt d’estructures
del tracte vocal que intervenen en
la producció d’un so.
• cast. articulador.
• angl. articulator.
articular adj. i m. De l’articulació o que
hi té relació.
• cast. articular.
• angl. articular.
artràlgia f. Dolor articular que pot anar
acompanyat d’alteració dels teixits.
• cast. artralgia.
• angl. arthralgia.
artrectomia f. Intervenció quirúrgica
consistent en l’extirpació d’una articulació.
• cast. artrectomía.
• angl. arthrectomy.
artrític -a 1. adj. De l’articulació o que
hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que patix
una afecció que afecta les articulacions.
• cast. artrítico -ca.
• angl. arthritic.
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de les quals penetra en un pulmó,
on es ramifica abundantment.
• cast. arteria pulmonar.
• angl. pulmonary artery.
arterial adj. De l’artèria o que hi té relació.
• cast. arterial.
• angl. arterial.
arterialitzar v. tr. Transformar (la sang
venosa) en sang arterial.
• cast. arterializar.
• angl. to arterialise.
arteriografia f. Angiografia d’una artèria.
• cast. arteriografía.
• angl. arteriography.
arteriola f. Artèria menuda situada
després de les últimes ramificacions
arterials.
• cast. arteriola.
• angl. arteriole.
arteriolar adj. De l’arteriola o que hi té
relació.
• cast. arteriolar.
• angl. arteriolar.
arteriologia f. Part de la medicina
que s’ocupa de l’estudi de les artèries.
• cast. arteriología.
• angl. arteriology.
arterioloesclerosi f. Enduriment més
o menys generalitzat de les artèries.
• cast. arterioloesclerosis.
• angl. arteriosclerosis.
arteriopatia f. Malaltia de les artèries.
• cast. arteriopatía.
• angl. arteriopathy.
arterioesclerosi f. Augment del greix
en la capa íntima i la muscular de la
paret de l’artèria.
• cast. arterioesclerosis.
• angl. arteriosclerosis.
arterioescleròtic -a 1. adj. i m. i f. Que
patix arterioesclerosi. 2. adj. De l’arterioesclerosi o que hi té relació.
• cast. arterioesclerótico -ca.
• angl. arteriosclerotic.
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artritis f. inv. Inflamació de les articulacions.
• cast. artritis.
• angl. arthritis.
artritis crònica f. Inflamació crònica
d’una articulació, de causes molt
variades, que poden ser infeccioses
o no.
• cast. artritis crónica.
• angl. chronic arthritis.
artritis reumatoide f. Malaltia autoimmunitària sistèmica caracteritzada per una inflamació crònica de les
articulacions, principalment les de
la monyica i dels dits, amb afectació
simètrica i tendència a la destrucció
de les estructures inflamades.
• cast. artritis reumatoide.
• angl. rheumatoid artrhitis.
artritisme m. Propensió a patir malalties com la gota, l’obesitat o la
diabetis.
• cast. artritismo.
• angl. arthritism.
artrocentesi f. Punció, amb una agulla, d’una cavitat articular per a extraure’n líquid.
• cast. artrocentesis.
• angl. arthrocentesis.
artròdesi f. Operació quirúrgica per
mitjà de la qual es fixen dos peces
a fi d’immobilitzar una articulació.
• cast. artródesis.
• angl. arthrodesis.
artrodínia f. Dolor articular imprecís
que apareix sense signes d’inflamació.
• cast. artrodinia.
• angl. arthrodynia.
artrodisplàsia f. Malformació d’una
articulació o de les articulacions.
• cast. artrodisplasia.
• angl. arthrodysplasia.
artrografia f. Radiografia d’una articulació.
• cast. artrografía.
• angl. arthrography.
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artròlit m. Cos lliure intraarticular que
apareix a conseqüència d’una lesió
traumàtica o d’una afecció patològica de l’articulació.
• cast. artrólito.
• angl. arthrolith.
artrologia f. Part de l’anatomia que
estudia les articulacions.
• cast. artrología.
• angl. arthrology.
artropatia f. Afecció patològica d’una
articulació.
• cast. artropatía.
• angl. arthropathy.
artroplàstia f. Operació quirúrgica que
té per objecte construir una nova articulació que substituïsca una altra
articulació destruïda o anquilosada.
• cast. artroplastia.
• angl. arthroplasty.
artroscopi m. Instrument per a examinar l’interior d’una articulació.
• cast. artroscopio.
• angl. arthroscope.
artroscòpia f. Examen visual de l’interior d’una articulació que s’efectua
per mitjà d’un artroscopi.
• cast. artroscopia.
• angl. arthroscopy.
artrosi f. Malaltia que afecta les articulacions, de caràcter degeneratiu
i no inflamatori.
• cast. artrosis.
• angl. arthrosis.
artrotomia f. Incisió quirúrgica en una
articulació.
• cast. artrotomía.
• angl. arthrotomy.
asafia f. Pronunciació confusa que fa articular indiferentment les paraules.
• cast. asafía.
• angl. asaphia.
asbestosi f. Malaltia pulmonar crònica
produïda per la inhalació prolongada de partícules d’amiant.
• cast. asbestosis.
• angl. asbestosis.

pels trastorns subsegüents de la circulació.
• cast. asistolia.
• angl. asystole.
asma f. Malaltia respiratòria produïda
per la contracció espasmòdica dels
músculs bronquials, que es manifesta a través d’accessos de dispnea, tos, raneres i opressió en el pit.
• cast. asma.
• angl. asthma.
asma al·lèrgica f. Malaltia inflamatòria crònica causada per la reacció
al·lèrgica contra un al·lergogen que
provoca dificultat respiratòria per
obstrucció reversible de les vies aèries perifèriques.
• cast. asma alérgica.
• angl. allergic asthma.
asma bronquial f. Forma crònica d’asma que es manifesta amb crisis
d’ofec i que acostuma a ser el resultat d’una sensibilització al·lèrgica.
• cast. asma bronquial.
• angl. spasmodic asthma.
asma cardíaca f. Varietat de dispnea
paroxismal nocturna que presenten
algunes persones amb insuficiència
cardíaca.
• cast. asma cardíaca.
• angl. cardiac asthma.
asmàtic -a 1. adj. De l’asma o que hi
té relació. 2. adj. i m. i f. Que patix
asma.
• cast. asmático -ca.
• angl. asthmatic.
aspermàsia f. Aspermatisme.
• cast. aspermasia.
• angl. aspermasia.
aspermatisme m. 1. Absència de secreció o emissió seminal. 2. Absència de producció d’esperma.
• cast. aspermatismo.
• angl. aspermatism.
aspèrmia f. Aspermatisme.
• cast. aspermia.
• angl. aspermia.

A
VOCABULARI

ascariasi f. Malaltia parasitària causada per la presència de cucs paràsits
intestinals o de les seues larves en
el budell prim o en altres òrgans.
• cast. ascariasis.
• angl. ascariasis.
ascites f. inv. Hidropesia abdominal
per acumulació de líquid en la cavitat peritoneal.
• cast. ascitis.
• angl. ascites.
asèpsia f. 1. Absència d’infecció. 2. Mètode de prevenció per a evitar infeccions en llocs on s’efectuen treballs
que requerixen l’absència total de
microorganismes patògens.
• cast. asepsia.
• angl. asepsis.
asèptic -a 1. adj. De l’asèpsia o que hi té
relació. 2. adj. Que està exempt (un
lloc, un instrument quirúrgic, una
peça de roba) de microorganismes
patògens. 3. m. Substància o preparació asèptica.
• cast. aséptico -ca.
• angl. aseptic.
asfíxia f. Suspensió de la funció respiratòria d’un organisme causada per la falta d’activitat orgànica dels pulmons.
• cast. asfixia.
• angl. asphyxia.
asincronosi f. Trastorn metabòlic, o
biològic en general, causat per un
desfasament horari.
• cast. asincronosis.
• angl. asynchronocity.
asinergia f. Incapacitat d’integrar i
d’executar simultàniament els diversos moviments que constituïxen
un acte.
• cast. asinergia.
• angl. asynergy.
asístole f. Parada cardíaca.
• cast. asístole.
• angl. asystole.
asistòlia f. Conjunt de fenòmens causats per la insuficiència cardíaca i
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aspiració f. 1. Penetració en l’arbre
bronquial i en els pulmons de
cossos estranys aspirats de l’exterior o de l’interior de l’organisme.
2. Evacuació per mitjà de l’aspirador de secrecions normals o patològiques, especialment de l’arbre
bronquial.
• cast. aspiración.
• angl. aspiration.
aspirador m. Aparell utilitzat per al
drenatge del tub digestiu i de les
vies respiratòries.
• cast. aspirador.
• angl. aspirator.
aspirar v. tr. Atraure als pulmons (l’aire
exterior, un gas, una substància difosa en l’aire).
• cast. aspirar.
• angl. to breathe in.
asplènia f. Absència de melsa.
• cast. asplenia.
• angl. asplenia.
assimilació f. Procés biològic de transformació de les substàncies incorporades per un organisme en substància constituent d’ell mateix.
• cast. asimilación.
• angl. assimilation.
assistència sanitària f. Conjunt de
servicis proporcionats als ciutadans per les institucions i professionals sanitaris per a previndre,
mantindre, controlar o restablir la
salut.
• cast. asistencia sanitaria.
• angl. health care.
astàsia f. Incapacitat per a posar-se o
mantindre’s dret, produïda per la
falta de coordinació muscular.
• cast. astasia.
• angl. astasia.
astènia f. Disminució de les forces que
comporta cansament i dificultat per
a fer esforços.
• cast. astenia.
• angl. asthenia.
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astènic -a adj. i m. i f. Que patix astènia.
• cast. asténico -ca.
• angl. asthenic.
astenopia f. Fatiga visual, acompanyada de dolor en els ulls i mal de
cap.
• cast. astenopía.
• angl. asthenopia.
astereognòsia f. Agnòsia caracteritzada per la incapacitat de reconéixer
els objectes amb el tacte.
• cast. asterognosia.
• angl. asterognosis.
asterixi f. Tremolor localitzada preferentment en les mans, però també
en la llengua i en els peus, deguda
a diverses malalties que afecten el
metabolisme cerebral.
• cast. asterixis.
• angl. asterixis.
astigmàtic -a adj. i m. i f. Que patix astigmatisme.
• cast. astigmático -ca.
• angl. astigmatic.
astigmatisme m. Defecte de la visió
produït per una curvatura irregular
de la còrnia.
• cast. astigmatismo.
• angl. astigmatism.
astigmatòmetre m. Aparell per a mesurar el grau d’astigmatisme i la seua
direcció.
• cast. astigmómetro.
• angl. astigmatometre.
astomia f. Falta congènita de la boca.
• cast. astomía.
• angl. astomia.
astràgal m. Os del tars que està articulat amb la tíbia i el peroné.
• cast. astrágalo.
• angl. astragal.
astrocitoma m. Tumor cerebral format
per astròcits.
• cast. astrocitoma.
• angl. astrocytoma.
atac m. Accés sobtat d’una malaltia o
d’un sentiment fort.

• cast. ateroesclerosis.
• angl. atherosclerosis.
aterogènesi f. Formació d’ateromes
en la paret de les artèries.
• cast. aterogénesis.
• angl. atherogenesis.
ateroma m. Lesió de la capa interna
de les artèries que es caracteritza
pel depòsit de lípids, especialment
el colesterol.
• cast. ateroma.
• angl. atheroma.
ateromatosi f. Degeneració més o
menys generalitzada de les parets
arterials amb formació d’ateromes.
• cast. ateromatosis.
• angl. atheromatosis.
atetosi f. Síndrome produïda per una
lesió cerebral que es caracteritza
per l’aparició de moviments involuntaris de la cara i, especialment,
de les extremitats superiors.
• cast. atetosis.
• angl. athetosis.
àtic m. Part superior de la caixa timpànica, on s’allotgen el cap del martell
i l’enclusa.
• cast. ático.
• angl. tympanic attic.
atímia f. 1. Absència del tim. 2. Disminució o desaparició de l’afectivitat.
• cast. atimia.
• angl. athymia.
atíria f. 1. Falta de glàndula tiroide. 2.
Atiroïdisme.
• cast. 1. atiria. 2. atireosis.
• angl. athyria.
atiroïdisme m. Absència completa de
la secreció tiroïdal.
• cast. atiroidismo.
• angl. athyroidism.
atles m. Primera vèrtebra cervical.
• cast. atlas.
• angl. atlas.
atonia f. 1. Falta de to muscular i de la
tensió o del vigor normal dels òrgans. 2. Pèrdua o falta de la capaci-
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• cast. ataque.
• angl. attack.
atàctic -a 1. adj. De l’atàxia o que hi té
relació. 2. adj. i m. i f. Que patix atàxia.
• cast. atáctico -ca.
• angl. ataxic.
atàxia f. Trastorn motor caracteritzat
per una falta de coordinació del
moviment, no acompanyat d’alteració paralítica.
• cast. ataxia.
• angl. ataxia.
atàxic -a adj. i m. i f. Atàctic.
• cast. atáxico -ca.
• angl. ataxic.
atelèctasi f. 1. Disminució del volum
de teixit pulmonar a conseqüència
de l’absència d’aire en els alvèols. 2.
Expansió deficient dels alvèols pulmonars de l’infant al nàixer.
• cast. atelectasia.
• angl. atelectasis.
atèlia f. 1. Desenvolupament imperfecte. 2. Falta congènita del mugró.
• cast. atelia.
• angl. atelia.
atelomièlia f. Falta o insuficiència de
la medul·la espinal.
• cast. atelomielia.
• angl. atelomyelia.
atenuació f. 1. Disminució de la virulència d’un microorganisme patogen, provocada pel cultiu repetit en
medis amb condicions determinades. 2. En homeopatia, dilució.
• cast. atenuación.
• angl. attenuation.
atèrmic -a adj. Que cursa (un procés o
una malaltia) sense febra.
• cast. atérmico -ca.
• angl. athermic.
ateroesclerosi f. Arterioesclerosi caracteritzada per la formació d’ateromes, a causa de la distribució
irregular de depòsits de lípids en
les capes internes de les artèries
mitjanes i grans.
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tat de contracció d’un teixit normalment contràctil.
• cast. atonía.
• angl. atony.
atònic -a 1. adj. De l’atonia o que hi té
relació. 2. adj. i m. i f. Afectat d’atonia.
• cast. atónico -ca.
• angl. atonic.
atòpia f. 1. Desplaçament, ectòpia.
2. Fenomen d’hipersensibilitat, de
caràcter hereditari, fonament de la
patogènia de l’asma essencial i els
estats afins.
• cast. atopia.
• angl. atopy.
atopognòsia f. Pèrdua de la facultat
de localitzar correctament una sensació o un estímul.
• cast. atopognosia.
• angl. atopognosia.
atrèpsia f. Estat de desnutrició, de
deshidratació i de gran debilitat
orgànica que pot aparéixer en la
primera infància com a conseqüència d’errors dietètics, de diarrees infantils o de malalties constitucionals.
• cast. atrepsia.
• angl. athrepsia.
atrèptic -a 1. adj. De l’atrèpsia o que
hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que patix
atrèpsia.
• cast. atréptico -ca.
• angl. atreptic.
atrèsia f. Oclusió total o parcial, congènita o adquirida, d’un orifici o d’un
conducte natural de l’organisme.
• cast. atresia.
• angl. atresia.
atrèsic -a adj. i m. i f. Atrètic.
• cast. atrésico -ca.
• angl. atresic.
atrètic -a 1. adj. De l’atrèsia o que hi té
relació. 2. adj. i m. i f. Que patix atrèsia. 3. adj. Sense obertura.
• cast. atrético -ca.
• angl. atretic.
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atrició f. Estat dels teixits després
d’una forta contusió.
• cast. atrición.
• angl. attrition.
atríquia f. Falta congènita de cabells.
• cast. atriquia.
• angl. atrichia.
atròfia f. 1. Consumpció per falta de
nodriment, aflaquiment lent del
cos o d’una part del cos. 2. Involució d’un òrgan o d’un teixit, o de la
seua funció, per raons fisiològiques
o patològiques.
• cast. atrofia.
• angl. atrophy.
atròfic -a adj. 1. De l’atròfia o que hi
té relació. 2. Que produïx atròfia.
3. Que patix atròfia.
• cast. atrófico -ca.
• angl. atrophic.
audífon m. Audiòfon.
• cast. audífono.
• angl. earphone.
audiocirurgia f. Cirurgia de l’aparell
auditiu.
• cast. audiocirujía.
• angl. ear surgery.
audiòfon m. Aparell per a reforçar els
sons i percebre’ls millor, que s’empra en certs casos de sordera.
• cast. audífono.
• angl. hearing aid.
audiofonologia f. Mesurament de la
capacitat de l’aparell auditiu per a
percebre l’escala de sons.
• cast. audiofonología.
• angl. audiophonology.
audiograma m. Registre gràfic, obtingut amb l’audiòmetre, que indica
el llindar d’audició d’un individu a
unes certes freqüències.
• cast. audiograma.
• angl. audiogram.
audiologia f. Part de la medicina que
estudia l’audició i els seus trastorns.
• cast. audiología.
• angl. audiology.

• cast. auscultación.
• angl. auscultation.
auscultar v. tr. Efectuar una auscultació.
• cast. auscultar.
• angl. to auscultate.
autoaglutinació f. Aglutinació provocada in vitro per una aglutinina.
• cast. autoaglutinación.
• angl. autoagglutination.
autoaglutinina f. Autoanticòs que in
vitro aglutina els propis eritròcits de
l’individu.
• cast. autoaglutinina.
• angl. autoagglutinin.
autoal·lèrgia f. Estat d’al·lèrgia provocat i mantingut en un organisme
per l’aparició d’autoantígens.
• cast. autoalergia.
• angl. autoallergy.
autoanticòs [pl. -ossos] m. Anticòs serós actiu davant d’un antigen produït pel mateix individu.
• cast. autoanticuerpo.
• angl. autoantibody.
autoantigen m. Teixit o òrgan que es
comporta com un antigen davant
de l’organisme a què pertany.
• cast. autoantígeno.
• angl. autoantigen.
autoempelt m. Empelt efectuat amb
teixits obtinguts del mateix individu.
• cast. autoinjerto.
• angl. autograft.
autofonia f. Trastorn consistent en
l’audició de la ressonància de la
pròpia veu, produït per trastorns de
l’orella mitjana i de les fosses nasals.
• cast. autofonía.
• angl. autophony.
autografisme m. Condició de la pell
en què una lleugera pressió produïx
una rojor passatgera.
• cast. autografismo.
• angl. autographism.
autohemoteràpia f. Terapèutica estimulant de les defenses orgàniques
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audiòmetre m. Aparell electrònic usat
per a mesurar certes característiques de l’audició, especialment la
sensibilitat auditiva.
• cast. audiómetro.
• angl. audiometre.
audiometria f. Mesurament de l’audició per mitjà d’un audiòmetre.
• cast. audiometría.
• angl. audiometry.
auditiu -iva adj. Del sentit de l’oïda o
de l’òrgan de l’audició, o que hi té
relació.
• cast. auditivo -va.
• angl. auditory.
aula f. Part anterior del tercer ventricle
del cervell.
• cast. lámina terminal.
• angl. lamina terminalis.
aurícula f. 1. Pavelló de l’orella. 2. Cavitat del cor que rep la sang de les
venes i des de la qual la sang passa
al ventricle.
• cast. aurícula.
• angl. auricle.
aurícula cardíaca f. Cadascuna de les
dos cavitats cardíaques superiors,
separades entre si per un envà.
• aurícula cardíaca.
• angl. atrium of heart.
auricular 1. adj. De l’orella o que hi té
relació. 2. adj. De l’aurícula del cor o
que hi té relació. 3. m. Dit xicotet.
• cast. auricular.
• angl. 1. i 2. auricular. 3. little finger.
auriculoteràpia f. Pràctica terapèutica
derivada de l’acupuntura amb què
es tracten diverses afeccions a base
d’estimular determinats punts de
l’orella.
• cast. auriculoterapia.
• angl. auriculotherapy.
auscultació f. 1. Acció d’auscultar. 2.
Mètode d’exploració consistent a
escoltar els fenòmens acústics dels
òrgans, especialment el cor i l’aparell respiratori.
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consistent en la injecció subcutània
o intramuscular de sang del mateix
malalt.
• cast. autohemoterapia.
• angl. autohaemotherapy.
autoimmune adj. Que està produïda
(una malaltia) per fenòmens d’autoimmunitat.
• cast. autoinmune.
• angl. autoimmune.
autoimmunitari -ària adj. 1. De l’autoimmunitat o que hi té relació. 2.
Produït per l’autoimmunitat.
• cast. autoinmunitario -ria.
• angl. autoimmune.
autoimmunitat f. Fenomen biològic
pel qual el sistema immunològic
d’un individu reacciona contra els
antígens propis.
• cast. autoinmunidad.
• angl. autoimmunity.
autoimmunització f. Immunització
produïda per l’autoimmunitat.
• cast. autoinmunización.
• angl. autoimmunisation.
autoinfecció f. Infecció que en un moment donat afecta un individu portador dels gèrmens causals i que
durant un llarg temps no li havien
provocat cap trastorn.
• cast. autoinfección.
• angl. autoinfection.
autoinoculació f. Inoculació d’un individu amb virus provinents del seu
propi cos.
• cast. autoinoculación.
• angl. autoinoculation.
autointoxicació f. Intoxicació a conseqüència d’una deficient neutralització o eliminació de les substàncies
tòxiques elaborades en l’organisme.
• cast. autointoxicación.
• angl. autointoxication.
autòleg -òloga adj. Que prové del mateix organisme.
• cast. autólogo -ga.
• angl. autologous.
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autolisat m. 1. Producte orgànic originat per l’autòlisi. 2. Vacuna que
s’elabora a partir de toxines microbianes obtingudes per filtració o
per centrifugació de cultius de microorganismes que han experimentat una autòlisi.
• cast. autolisado.
• angl. autolysate.
automatisme cardíac m. Propietat del
cor de produir els estímuls propis
d’una manera automàtica i rítmica,
independentment d’excitacions externes.
• cast. automatismo cardíaco.
• angl. cardiac automatismo.
automedicació f. Acció o efecte d’automedicar-se.
• cast. automedicación.
• angl. self-medication.
automedicar-se v. pron. Prendre’s un
medicament sense prescripció mèdica.
• cast. automedicarse.
• angl. to self-medicate.
automutagènic -a adj. Que pot trastornar (una substància química orgànica) processos fisiològics, en
els quals se sintetitzen compostos
químics que induïxen a produir mutacions.
• cast. automutagénico -ca.
• angl. automutagenic.
autopàtic -a adj. Degut a l’estructura
mateixa de l’organisme malalt.
• cast. autopático -ca.
• angl. autopathic.
autoplàstia f. Reconstrucció quirúrgica d’una part destruïda o deformada de l’organisme a partir d’un teixit semblant procedent del mateix
individu.
• cast. autoplastia.
• angl. plastic surgery.
autòpsia f. Examen anatòmic de les
diferents parts d’un cadàver per a
diagnosticar les causes de la mort.

autovacunació f. 1. Vacunació per
mitjà d’una autovacuna. 2. Vacunació espontània sense intervenció
exterior.
• cast. autovacunación.
• angl. autovaccination.
avaluació f. Examen de les modificacions dels símptomes d’un pacient
afectat per una malaltia crònica
després d’haver-li administrat un
medicament, i de les seues possibilitats de millora, a fi d’establir les
pautes terapèutiques que li cal seguir a partir d’aquell moment.
• cast. evaluación pronóstica.
• angl. prognostic evaluation.
avantbraç m. Part del braç compresa
entre el colze i el puny.
• cast. antebrazo.
• angl. forearm.
avitaminosi f. Trastorn de l’organisme
produït per la falta o l’escassesa de
vitamines.
• cast. avitaminosis.
• angl. avitaminosis.
avortament m. Acció o efecte de perdre el fetus quan encara no és viable.
• cast. aborto.
• angl. abortion.
avortar v. intr. 1. Expulsar el fetus quan
encara no és viable. 2. Desaparéixer
(una malaltia) abans del període
natural.
• cast. abortar.
• angl. to have an abortion.
avulsió f. Extirpació d’una part d’una
estructura.
• cast. avulsión.
• angl. avulsion.
axial adj. De la vèrtebra axis o que hi
té relació.
• cast. axial.
• angl. axial.
axil·la f. Aixella.
• cast. axila.
• angl. armpit.
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• cast. autopsia.
• angl. autopsy.
autoregulació f. 1. Procés amb regulació pròpia. 2. Reflex amb reacció
compensatòria.
• cast. autorregulación.
• angl. self-regulation.
autoritmicitat f. Activitat elèctrica rítmica i espontània que presenten
les neurones corticals aïllades.
• cast. autorritmicidad.
• angl. autorhytmicity.
autosensibilització f. 1. Sensibilització d’un individu pel sèrum o pels
teixits propis. 2. Mètode terapèutic
que té com a objectiu que l’individu
prenga consciència de les diverses
parts del seu cos amb l’ajuda del
tacte.
• cast. autosensibilización.
• angl. autosensitisation.
autotopoagnòsia f. Incapacitat per a
localitzar correctament les diverses
parts del propi cos.
• cast. autotopagnosia.
• angl. autotopagnosia.
autotransfusió m. Transfusió de sang
procedent d’una extracció feta al
mateix individu.
• cast. autotransfusión.
• angl. autotransfusion.
autotrasplantament m. Transplantament d’un òrgan o teixit d’una part
a una altra del mateix individu.
• cast. autotransplante.
• angl. autotransplantation.
autovaccí m. Autovacuna.
• cast. autovacuna (f.).
• angl. autovaccine.
autovaccinació f. Autovacunació.
• cast. autovacunación.
• angl. autovaccination.
autovacuna f. Vacuna preparada amb
gèrmens aïllats del mateix individu
a qui haurà de ser administrada.
• cast. autovacuna.
• angl. autovaccine.
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axil·lar adj. De l’aixella o que hi té relació.
• cast. axilar.
• angl. axillary.
axis m. inv. Segona vèrtebra de la columna cervical.
• cast. axis.
• angl. axis.
axoide adj. De la vèrtebra axis o que
hi té relació.
• cast. axoideo -dea.
• angl. axoid.
àxon m. Prolongació d’una neurona,
de longitud variable, que arranca
del pol oposat de les dendrites i
que conduïx l’impuls nerviós.
• cast. axón.
• angl. axon.
azoamília f. Impossibilitat de les cèllules hepàtiques d’emmagatzemar
una quantitat normal de glicogen.
• cast. azoamilia.
• angl. azoamyly.
azoospèrmia f. Absència d’espermatozoides en l’esperma.
• cast. azoospermia.
• angl. azoospermia.
azorrea f. Situació morbosa caracteritzada per l’augment de la taxa de
nitrogen contingut en la femta.
• cast. azorrea.
• angl. azotorrhoea.
azotèmia f. Presència de catabòlits
d’origen proteic rics en nitrogen en
la sang.
• cast. azoemia.
• angl. azotaemia.
azotúria f. Presència en l’orina de productes nitrogenats renals.
• cast. azoturia.
• angl. azoturia.
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• cast. bacteria (f.).
• angl. bacterium.
bacterià -ana adj. 1. Del bacteri o que
hi té relació. 2. Causat per bacteris.
• cast. bacteriano -na.
• angl. bacterial.
bacterial adj. Bacterià.
• cast. bacteriano -na.
• angl. bacterial.
bactericida adj. i m. Que és capaç (un
agent químic o físic) de destruir els
bacteris.
• cast. bactericida.
• angl. bactericidal.
bacterièmia f. Presència de bacteris
en la sang.
• cast. bacteriemia.
• angl. bacteraemia.
bacterioscòpia f. Observació microscòpica dels bacteris amb una finalitat diagnòstica.
• cast. bacterioscopia.
• angl. bacterioscopy.
bacterioscòpic -a adj. De la bacterioscòpia o que hi té relació.
• cast. bacterioscópico -ca.
• angl. bacterioscopic.
bacteriosi f. Qualsevol malaltia causada per bacteris.
• cast. bacteriosis.
• angl. bacteriosis.
bacterioteràpia f. Tractament de
malalties infeccioses per mitjà de
la introducció de bacteris, vius o
morts, dins de l’organisme del pacient.
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babesiosi f. Malaltia greu produïda
per paràsits microscòpics del gènere babèsia, transmesa dels animals
a l’home a través de les caparres,
que origina un quadro d’anèmia
hemolítica aguda o crònica.
• cast. babesiasis.
• angl. babesiosis.
bacil m. Bacteri allargat i cilíndric, en
forma de bastó.
• cast. bacilo.
• angl. bacillus.
bacil de Koch m. Bacil que causa la tuberculosi.
• cast. bacilo de Koch.
• angl. Koch bacillus.
bacil·lèmia f. Presència de bacils en la
sang.
• cast. bacilemia.
• angl. bacillaemia.
bacil·loscòpia f. Bacterioscòpia limitada als bacils, especialment al bacil
de Koch.
• cast. baciloscopia.
• angl. bacilloscopy.
bacil·losi f. 1. Malaltia causada per bacils. 2. Tuberculosi pulmonar.
• cast. bacilosis.
• angl. bacillosis.
bacil·lúria f. Presència de bacils en
l’orina.
• cast. baciluria.
• angl. bacilluria.
bacteri m. Microorganisme unicellular que viu en tots els medis i és
causa de nombroses malalties.
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• cast. bacterioterapia.
• angl. bacteriotherapy.
bacteriúria f. Presència de bacteris en
l’orina.
• cast. bacteriuria.
• angl. bacteriuria.
badall m. Inspiració bucal, profunda,
llarga i involuntària, amb separació
dels maxil·lars i seguida d’una expiració també profunda i prolongada,
sovint sorollosa, produïda generalment per la fam, la son o l’avorriment.
• cast. bostezo.
• angl. yawn.
badallar v. intr. Fer badalls.
• cast. bostezar.
• angl. to yawn.
badiu m. Forat del nas, nariu.
• cast. fosa nasal.
• angl. nasal cavity.
baf m. 1. Vapor o gas exhalat. 2. pl. Inhalacions del vapor que desprén
una tisana bullent.
• cast. vaho.
• angl. 1. breath. 2. exhalation.
bagassosi f. Pneumoconiosi produïda
per la inhalació de la pols de bagàs
del canyamel.
• cast. bagazosis.
• angl. bagassosis.
baina f. Estructura anatòmica, més o
menys tubular, que embolca totalment o parcialment un òrgan.
• cast. vaina.
• angl. sheath.
balanç energètic m. Relació entre l’ingrés calòric i el consum d’energia en
l’organisme.
• cast. balance energético.
• angl. energy balance.
balanç hídric m. Relació entre les
aportacions d’aigua i les pèrdues
en forma de líquid o de vapor que
una persona té en 24 hores.
• cast. balance hídrico.
• angl. water balance.
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balànic -a adj. Del gland del penis o
del clítoris, o que hi té relació.
• cast. balánico -ca.
• angl. balanoid.
balanitis f. inv. Inflamació de la mucosa del gland.
• cast. balanitis.
• angl. balanitis.
balanoplàstia f. Cirurgia plàstica del
gland del penis.
• cast. balanoplastia.
• angl. balanoplasty.
balanopostitis f. inv. Inflamació de la
mucosa del gland i del prepuci.
• cast. balanopostitis.
• angl. balanoposthitis.
balanorràgia f. Hemorràgia pel gland
del penis.
• cast. balanorragia.
• angl. balanorrhagia.
balbejar v. intr. Parlar articulant imperfectament les paraules per un
defecte dels òrgans bucals.
• cast. balbucear.
• angl. to stammer.
balbuceig m. Vici de pronunciació
que consistix en una articulació
imperfecta i vacil·lant de les paraules.
• cast. balbuceo.
• angl. stammering.
baldat -ada adj. Privat de moviment
a causa d’un estat patològic, d’una
palissa o d’un esforç extenuant.
• cast. baldado -da.
• angl. tired out.
balneologia f. Part de la medicina que
estudia els banys i els seus usos terapèutics.
• cast. balneología.
• angl. balneology.
balneoteràpia f. Mètode de tractament de certes malalties per mitjà
de les aigües i dels banys medicinals, l’arena, el fang, el sol, el vapor
d’aigua i algunes de les radiacions
de l’espectre lumínic.

ques de tinció diferencial, utilitzat
en la detecció d’algunes anomalies
genètiques.
• cast. bandeado.
• angl. banding.
baragnòsia f. Agnòsia caracteritzada
per la pèrdua de la facultat d’avaluar el pes dels objectes.
• cast. baragnosia.
• angl. baragnosis.
barandat m. Septe.
• cast. tabique.
• angl. partition.
baranestèsia f. Supressió de la sensibilitat dels teixits profunds quan es
produïx compressió.
• cast. baranestesia.
• angl. baranaesthesia.
barb m. Massa blanquinosa de substància sebàcia, amb la punta negra,
localitzada generalment en la cara
i l’esquena.
• cast. barro.
• angl. blackhead.
barba f. Extremitat inferior de la cara,
davall del llavi inferior, mentó.
• cast. barba.
• angl. chin.
barbeta f. Mentó.
• cast. mentón (m.).
• angl. chin.
barbiturisme m. Intoxicació aguda o
crònica per hàbit o abús de barbitúrics.
• cast. barbiturismo.
• angl. intoxication by barbiturics.
barestèsia f. Sensibilitat dels teixits
profunds, com ara ossos, tendons i
músculs, quan es produïx una compressió.
• cast. barestesia.
• angl. baraesthesia.
barestesiòmetre m. Aparell per a mesurar la sensibilitat pel que fa a la
pressió.
• cast. barestesiómetro.
• angl. baraesthesiometre.
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• cast. balneoterapia.
• angl. balneotherapy.
baló de contrapulsació m. Catèter
amb un dispositiu unflable que s’inserix en l’aorta descendent i que se
sincronitza amb els cicles cardíacs:
s’unfla en la diàstole cardíaca i es
desunfla en la sístole.
• cast. balón de contrapulsación.
• angl. intra-aortic balloon.
baló d’oxigen m. Baló que conté oxigen per a inhalacions.
• cast. balón de oxígeno.
• angl. oxygen balloon.
ballador m. 1. Articulació mòbil dels
ossos. 2. Os que encaixa en el buit
d’un altre per a formar articulació.
• cast. chueca (f.).
• angl. ball joint.
ballador de l’anca m. Os prominent
de la pelvis on s’inserix el fèmur.
• cast. chueca de la cadera (f.).
• angl. ischium.
bambolla f. Lesió produïda per un
alçament de l’epidermis, generalment com a conseqüència d’una
cremada o d’una fricció, que inicialment conté un líquid semblant al
sèrum i que després pot contindre
sang o pus.
• cast. ampolla.
• angl. blister.
banc m. Depòsit en condicions de conservar òrgans o teixits destinats a ser
utilitzats en terapèutica per a suplir
deficiències dels mateixos òrgans o
teixits en determinats pacients.
• cast. banco.
• angl. bank.
banc de sang m. Centre especialitzat
en la recepció de les donacions de
sang i l’emmagatzematge de les unitats per a disposar-ne quan calga.
• cast. banco de sangre.
• angl. blood bank.
bandatge m. Procés d’identificació
cromosòmica per mitjà de tècni-
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barhipoestèsia f. Disminució de la sensibilitat dels teixits profunds quan es
produïx compressió.
• cast. barhipoestesia.
• angl. barhypoaesthesia.
barilàlia f. Pronunciació molt confusa.
• cast. barilalia.
• angl. barylalia.
baritosi f. Pneumoconiosi causada per
la inhalació de pols de sulfat de bari.
• cast. baritosis.
• angl. baritosis.
barognòsia f. Facultat de reconéixer el
pes i la consistència dels objectes.
• cast. barognosis.
• angl. barognosis.
baronarcosi f. Narcosi obtinguda per
inhalació d’una mescla anestèsica
de pressió superior a la pressió atmosfèrica.
• cast. baronarcosis.
• angl. baronarcosis.
baropatia f. Conjunt de trastorns causats pels canvis sobtats de la pressió atmosfèrica.
• cast. baropatía.
• angl. baropathy.
baroreceptor m. 1. Òrgan sensible a la
distensió de la paret on està situat.
2. Corpuscle receptor de la sensibilitat i de la pressió profunda.
• cast. barorreceptor.
• angl. baroceptor.
barosinusitis f. inv. Sinusitis nasal causada per canvis sobtats de la pressió atmosfèrica.
• cast. barosinusitis.
• angl. barosinusitis.
barotitis f. inv. Otitis causada per canvis sobtats de la pressió atmosfèrica.
• cast. barotitis.
• angl. barotitis.
barotraumatisme m. Lesió que es
produïx en les parets de la trompa
d’Eustaqui i del martell de l’orella a
causa de la diferència entre les pressions atmosfèrica i intratimpànica.
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• cast. barotrauma.
• angl. barotrauma.
barotropisme m. Tropisme provocat
per diferències de pressió.
• cast. barotropismo.
• angl. barotropism.
barra f. [usat generalment en plural]
Maxil·lar.
• cast. quijada.
• angl. jaw.
basal adj. 1. Que presenta (un procés
fisiològic) el desgast d’energia mínim necessari per a mantindre el
seu funcionament normal. 2. Que
es considera (un factor fisiològic) en
condicions de metabolisme basal.
• cast. basal.
• angl. basal.
base f. Part d’un òrgan per on s’unix a
un altre òrgan més cèntric.
• cast. base.
• angl. base.
basilar adj. 1. De la base o que hi té
relació. 2. Situat en la base. 3. Que
servix de base.
• cast. basilar.
• angl. basilar.
basílica f. Vena del braç situada en la
cara interna del múscul bíceps.
• cast. basílica.
• angl. basilic.
basiòtrib m. Instrument amb què
s’efectua una basiotrípsia.
• cast. basiotribo.
• angl. basiotribe.
basiotrípsia f. Esclafament quirúrgic
del cap del fetus mort dins de l’úter,
per a facilitar-ne l’extracció.
• cast. basiotripsia.
• angl. basiotripsy.
basòfil -a 1. adj. Que es tiny amb colorants bàsics perquè hi té afinitat.
2. m. Cèl·lula basòfila. 3. m. Leucòcit
amb uns grànuls que es tinyen de
blau amb colorants bàsics d’anilina.
• cast. basófilo -la.
• angl. 1. basophilic. 2 i 3. basophil.

bena f. Tira de tela, de gasa o d’un teixit similar, d’amplària variable, que
s’enrotlla en una part del cos per a
protegir-la, per a immobilitzar-la o
per a fixar un apòsit a una ferida.
• cast. venda.
• angl. bandage.
beneceptor m. Receptor sensorial que
transmet estímuls que afavorixen el
funcionament dels processos vitals
d’un organisme.
• cast. beneceptor.
• angl. beneceptor.
benigne -a adj. Que no és maligne (un
mal, una malaltia, un tumor), que
no és perillós.
• cast. benigno -na.
• angl. benign.
benzolisme m. Intoxicació produïda
pel benzol o els seus vapors.
• cast. benzolismo.
• angl. benzolism.
bérbol m. Vérbol.
• cast. empeine.
• angl. lichen.
beri-beri m. Malaltia endèmica caracteritzada per la inflamació simultània de diversos nervis perifèrics,
debilitat general i rigidesa dolorosa
dels membres del cos, causada per
un dèficit de vitamina B1.
• cast. beriberi.
• angl. beriberi.
beribèric -a adj. Del beri-beri o que hi
té relació.
• cast. beribérico -ca.
• angl. of or relating to beriberi.
beril·liosi f. Intoxicació pulmonar crònica causada per la inhalació d’òxid
de beril·li.
• cast. beriliosis.
• angl. berylliosis.
berruga f. Excrescència de la pell
causada per una hipertròfia de les
papil·les de la derma, d’origen víric.
• cast. verruga.
• angl. wart.

B
VOCABULARI

bastonet m. Element anatòmic, especialment cèl·lula nerviosa receptora
de la visió nocturna i situada en la
retina.
• cast. bastoncillo.
• angl. rod.
batec m. Colp produït pel moviment
alternatiu de contracció i de dilatació del cor contra la paret del pit, o
de les artèries contra els teixits que
les cobrixen.
• cast. latido.
• angl. beat.
bategar v. intr. Executar (el cor) els seus
moviments naturals de contracció i
de dilatació.
• cast. latir.
• angl. to beat.
baticàrdia f. Localització excessivament
baixa del cor produïda per un relaxament del grans vasos sanguinis.
• cast. baticardia.
• angl. bathycardia.
baticor m. Palpitació.
• cast. palpitación (f.).
• angl. beating.
batiestèsia f. Sensibilitat profunda
que arreplega els impulsos que
provenen dels músculs, dels tendons i dels lligaments articulars per
a informar de les posicions recíproques de les diferents parts del cos.
• cast. batiestesia.
• angl. bathyaesthesia.
batipnea f. Augment anormal de la profunditat dels moviments respiratoris.
• cast. batipnea.
• angl. bathypnoea.
batistot m. Desmai, pèrdua dels sentits.
• cast. desmayo.
• angl. faint.
batre v. intr. Bategar, el cor.
• cast. latir.
• angl. to beat.
batut m. Batiment de cor.
• cast. latido.
• angl. beat.
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berrugós -osa adj. Que té berrugues.
• cast. verrugoso -sa.
• angl. warty.
bescoll m. Part posterior del coll.
• cast. cogote.
• angl. back of the neck.
bessó -ona 1. adj. i m. i f. Que ha nascut d’un mateix part, amb un altre o
altres. 2. m. pl. Múscul doble del tou
de la cama que permet l’elevació de
la cama i l’extensió del peu.
• cast. 1. mellizo -za, gemelo -la.
2. gemelo.
• angl. 1. twin. 2. gemellus muscle.
bessó -ona bivitel·lí -ina m. i f. Cadascun dels bessons procedents de
dos zigots, formats per la fecundació de dos òvuls diferents per sengles espermatozoides.
• cast. mellizo -za
• angl. bivitelline twin.
bessó -ona dizigòtic -a m. i f. Bessó
bivitel·lí.
• cast. mellizo -za.
• angl. dizygotic twin.
bessó -ona fratern -a m. i f. Bessó
bivitel·lí.
• cast. mellizo -za.
• angl. fraternal twin.
bessó -ona idèntic -a m. i f. Bessó
univitel·lí.
• cast. gemelo -la.
• angl. identical twin.
bessó -ona monozigòtic -a m. i f. Bessó univitel·lí.
• cast. gemelo -la.
• angl. monozygotic twin.
bessó -ona univitel·lí -ina m. i f. Cadascun dels bessons procedents
d’un únic zigot, format per la fecundació d’un mateix òvul per un
espermatozoide.
• cast. gemelo -la.
• angl. univitelline twin.
betateràpia f. 1. Ús de les radiacions
β emeses pel radi o els isòtops radioactius. 2. Utilització de feixos
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d’electrons produïts per acceleradors de partícules, com els betatrons, per a la irradiació profunda
de certs càncers.
• cast. betaterapia.
• angl. betatherapy.
betzoar m. 1. Concreció calculosa que
es troba en les vies digestives d’alguns remugants i que era usada
com a medicament o contraverí.
2. Cos estrany no digerit, generalment en forma de bola o madeixa,
dins de l’estómac o dels intestins.
• cast. bezoar.
• angl. bezoar.
biauricular adj. 1. De les dos aurícules
o que hi té relació. 2. Que unix dos
punts auriculars. 3. Que té dos aurícules.
• cast. biauricular.
• angl. biauricular.
bicarbonat m. Neutralitzador de l’àcid
clorhídric de l’estómac quan es patix de cremor.
• cast. bicarbonato.
• angl. bicarbonate.
bíceps m. inv. 1. Múscul que té una
de les seues insercions dividida en
dos tendons. 2. Múscul flexor del
braç.
• cast. bíceps.
• angl. biceps.
bicipital adj. 1. Del bíceps o que hi té
relació. 2. Que té una extremitat dividida en dos parts.
• cast. bicipital.
• angl. bicipital.
bifi bífia adj. 1. Que té el llavi inferior
més prominent que el superior.
2. Que té eixit l’os inferior de la barba.
• cast. 1. belfo -fa. 2. prognato -ta.
• angl. 1. blobber-lipped. 2. prognathous.
bífid -a adj. Que es bifurca o que està
dividit (un òrgan) en dos lòbuls o
parts iguals per una fissura medial.

• cast. bioensayo.
• angl. biological assay.
biocalor f. Calor produïda per la degradació bioquímica de substàncies
orgàniques.
• cast. biocalor (m.).
• angl. biological heat.
biocalorimetria f. Mesura de la quantitat de calor produïda pels organismes vius.
• cast. biocalorimetría.
• angl. biocalorimetry.
biocinètica f. Estudi dels moviments o
canvis de posició en els organismes
vius.
• cast. biocinética.
• angl. biokinetics.
bioclínic -a 1. adj. De la bioclínica o
que hi té relació. 2. m. i f. Especialista
en bioclínica.
• cast. bioclínico -ca.
• angl. bioclinical.
bioclínica f. Part de la medicina que,
especialment per mitjà de les anàlisis clíniques, té com a finalitat determinar l’estat general del pacient
i diagnosticar les malalties que el
puguen afectar.
• cast. bioclínica.
• angl. bioclinics.
biodinàmica f. Part de la fisiologia que
estudia les forces i els fenòmens vitals dels organismes.
• cast. biodinámica.
• angl. biodynamics.
biodisponibilitat f. Fracció o percentatge alliberat d’una substància
administrada o ingerida que resulta
útil o que és biològicament activa
quan s’incorpora a la circulació general o quan arriba a l’òrgan al qual
va destinada.
• cast. biodisponibilidad.
• angl. bioavailability.
bioenginyeria f. Enginyeria biomèdica.
• cast. bioingeniería.
• angl. bioengineering.
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• cast. bífido -da.
• angl. bifid.
bifiditat f. Qualitat de bífid.
• cast. bifididad.
• angl. bifidity.
bigeminisme m. Arítmia cardíaca en
què s’alternen de manera constant
una sístole i una extrasístole.
• cast. bigeminismo.
• angl. bigeminy.
biliar adj. 1. De la bilis o que hi té relació. 2. Que conté bilis.
• cast. biliar.
• angl. biliary.
biliari -ària adj. Biliar.
• cast. biliar.
• angl. biliary.
bilífer -a adj. Que produïx o porta bilis.
• cast. bilífero -ra.
• angl. biliferous.
biliós -osa adj. Que conté un excés de
bilis o està produït per un excés de
bilis.
• cast. bilioso -sa.
• angl. bilious.
bilirubinèmia f. Presència de bilirubina en la sang circulant.
• cast. bilirrubinemia.
• angl. bilirubinaemia.
bilirubinúria f. Presència de bilirubina
en l’orina.
• cast. bilirrubinuria.
• angl. bilirubinuria.
bilis f. inv. Líquid clar, groguenc i amarg
que secreta el fetge i que intervé en
la digestió.
• cast. bilis.
• angl. bile.
bioassaig m. 1. Assaig biològic. 2. Tècnica biològica analítica utilitzada
per a determinar o quantificar l’eficàcia d’una substància per mitjà de
la comparació entre un sistema biològic estandarditzat i un altre en què
la mateixa substància pot produir
efectes diferents.
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bioètica f. Estudi interdisciplinari dels
problemes ètics que genera el progrés biològic i mèdic i la seua repercussió en la societat i en el seu sistema de valors.
• cast. bioética.
• angl. bioethics.
biofotòmetre m. Aparell que s’utilitza per
a avaluar l’adaptació visual a la foscor.
• cast. biofotómetro.
• angl. biophotometre.
biomaterial m. Material tolerat per l’organisme, que es destina a implantacions per a substituir un òrgan o un
teixit orgànic danyat.
• cast. biomaterial.
• angl. biomaterial.
biomèdic -a adj. 1. De la biomedicina
o que hi té relació. 2. De la biologia
i de la medicina, o que hi té relació.
• cast. biomédico -ca.
• angl. biomedical.
biomedicina f. Ciència que basa l’estudi de la medicina en els principis de
les ciències naturals.
• cast. biomedicina.
• angl. biomedicine.
biomicroscòpia f. Examen microscòpic dels teixits vius.
• cast. biomicroscopia.
• angl. biomicroscopy.
biopròtesi f. Peça de teixit animal utilitzada per a substituir una part del
cos humà.
• cast. bioprótesis.
• angl. bioprosthesis.
biòpsia f. Extracció d’un teixit mitjançant una punció o tècnica quirúrgica per a poder estudiar si és de
caràcter benigne o maligne.
• cast. biopsia.
• angl. biopsy.
bioretroacció f. Tècnica d’aprenentatge amb la qual es pot adquirir un
cert control voluntari sobre algunes
funcions del sistema autònom o involuntari.
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• cast. biorretroacción.
• angl. bioretroaction.
bioritme m. Activitat cíclica de fenòmens biològics.
• cast. biorritmo.
• angl. biorythm.
bioritmologia f. Estudi dels bioritmes.
• cast. biorritmología.
• angl. biorhythmics.
biotelemetria f. Registrament, per mitjà de sistemes electrònics, de dades
fisiològiques de pacients que estan
lluny d’un centre mèdic.
• cast. biotelemetría.
• angl. biotelemetry.
bioteràpia f. Mètode terapèutic consistent en la utilització de conreus vius
o productes orgànics.
• cast. bioterapia.
• angl. biotherapy.
biotomia f. Dissecció d’un cos viu.
• cast. biotomía.
• angl. biotomy.
biotoxina f. Toxina produïda per un organisme viu.
• cast. biotoxina.
• angl. biotoxin.
biotransformació f. Biodegradació, especialment la referida a la conversió
de molècules tòxiques en molècules innòcues.
• cast. biotransformación.
• angl. biotransformation.
bismutisme m. Intoxicació per bismut.
• cast. bismutismo.
• angl. bismuthism.
bismutosi f. Estat d’intoxicació crònica
per bismut.
• cast. bismutosis.
• angl. bismuthosis.
bissinosi f. Pneumoconiosi causada
per la inhalació de pols de cotó.
• cast. bisinosis.
• angl. byssinosis.
bisturí [pl. -ís] m. Instrument en forma
de ganivet menut utilitzat per a
practicar incisions quirúrgiques.

blefarisme m. Blefaroespasme.
• cast. blefarismo.
• angl. blepharism.
blefaritis f. inv. Inflamació aguda o crònica de la vora ciliar de les parpelles.
• cast. blefaritis.
• angl. blefaritis.
blefaritis escamosa f. Blefaritis caracteritzada per la presència d’escames abundants.
• cast. blefaritis escamosa.
• angl. squamous blepharitis.
blefaroconjuntivitis f. inv. Inflamació
de la parpella i de la conjuntiva.
• cast. blefaroconjuntivitis.
• angl. blepharoconjunctivitis.
blefaroespasme m. Contracció tònica
o clònica del múscul orbicular de
les parpelles.
• cast. blefaroespasmo.
• angl. blepharospasm.
blefarofimosi f. Estretor congènita o
adquirida de l’obertura palpebral o
espai comprés entre la parpella superior i la inferior.
• cast. blefarofimosis.
• angl. blepharophimosis.
blefaroplàstia f. Intervenció quirúrgica
per a reparar una parpella destruïda
o deformada per una cicatriu.
• cast. blefaroplastia.
• angl. blepharoplasty.
blefaroplegia f. Paràlisi d’una o de les
dos parpelles.
• cast. blefaroplejía.
• angl. blepharoplegia.
blefaroptosi f. Caiguda de la parpella
superior.
• cast. blefaroptosis.
• angl. blepharoptosis.
blefarorràfia f. Reducció de l’obertura
palpebral per mitjà de la sutura de
les vores de les parpelles.
• cast. blefarorrafia.
• angl. blepharorraphy.
blefaròstat m. Instrument que s’utilitza per a mantindre separades les
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• cast. bisturí.
• angl. scalpel.
bisturí elèctric m. Instrument quirúrgic connectat a un generador elèctric d’alta freqüència, que s’usa per
a seccionar els teixits i produir alhora la coagulació vascular dels llavis
de la incisió, de manera que s’eviten
possibles hemorràgies.
• cast. bisturí eléctrico.
• angl. electric scalpel.
blastema m. Conjunt de cèl·lules amb
capacitat per a iniciar la regeneració d’una estructura danyada o extirpada.
• cast. blastema.
• angl. blastema.
blastoma m. Neoplàsia de cèl·lules immadures i indiferenciades que recorda el blastema de l’òrgan originari.
• cast. blastoma.
• angl. blastoma.
blastomicosi f. Micosi causada pel Blastomyces dermatitidis, caracteritzada
per l’aparició de nòduls cutanis ulceratius, i que a vegades afecta també
diferents vísceres.
• cast. blastomicosis.
• angl. blastomycosis.
blau m. Blaüra.
• cast. cardenal.
• angl. bruise.
blaüra f. Taca blavosa o moradenca
de la pell o dels òrgans interns que
resulta de l’extravasació de la sang
en el teixit subcutani com a conseqüència d’un colp o d’una contusió.
• cast. cardenal (m.).
• angl. bruise.
blefarectomia f. Escissió quirúrgica
total o parcial d’una parpella.
• cast. blefarectomía.
• angl. blepharectomy.
blefàric -a adj. De la parpella o que hi
té relació.
• cast. blefárico -ca.
• angl. blefaral.
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parpelles durant una intervenció
quirúrgica o una exploració de
l’ull.
• cast. blefaróstato.
• angl. blepharostat.
blefarotomia f. Incisió quirúrgica de
les parpelles.
• cast. blefarotomía.
• angl. blepharotomy.
blennoftàlmia f. Conjuntivitis purulenta.
• cast. blenoftalmia.
• angl. blennophthalmia.
blennorràgia f. 1. Fluix mucós produït
per una inflamació infecciosa. 2. Malaltia bacteriana que afecta l’aparell
genital, i que es transmet per contacte sexual.
• cast. blenorragia.
• angl. blennorrhage.
blennorràgic -a adj. De la blennorràgia o que hi té relació.
• cast. blenorrágico -ca.
• angl. blennorrhagic.
blennorrea f. Uretritis crònica, sobretot gonocòccica.
• cast. blenorrea.
• angl. blennorrhoea.
blennorreic -a adj. De la blennorrea o
que hi té relació.
• cast. blenorreico -ca.
• angl. blennorrhoeal.
blennostasi f. Supressió o correcció
d’un vessament mucós anormal.
• cast. blenostasis.
• angl. blennostasis.
blennotòrax m. Acumulació de mucositat al pit, constipat pulmonar.
• cast. blenotórax.
• angl. blennothorax.
bloqueig articular m. Immobilització
patològica dolorosa i recidivant
d’una articulació, a causa de la presència de cossos estranys intraarticulars o a lesions dels meniscos.
• cast. bloqueo articular.
• angl. articular block.
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bloqueig cardíac m. Disminució o cessació del pas d’impulsos a través del
sistema específic de conducció del
cor, que provoca arítmies diverses.
• cast. bloqueo cardíaco.
• angl. heart block.
boca f. 1. Estructura en forma de cavitat
que conté la llengua i les dents i que
va des dels llavis fins a la faringe.
2. Orifici del començament del tracte digestiu o de la cavitat digestiva.
• cast. boca.
• angl. mouth.
bocatge m. Estomatitis.
• cast. estomatitis.
• angl. stomatitis.
bol alimentari m. Massa que formen
els aliments després de mastegats i
insalivats.
• cast. bolo alimenticio.
• angl. food bolus.
bony m. Protuberància, especialment
la produïda en alguna part del cos
per una contusió.
• cast. chichón.
• angl. bump.
boquera f. 1. Comissura dels llavis.
2. pl. Quilitis angular.
• cast. 1. comisura labial. 2. boceras.
• angl. 1. corner of the mouth. 2. perleche.
borborigme m. Soroll produït per la
mescla de gasos i líquids en la cavitat intestinal.
• cast. borborigmo.
• angl. rumblings.
borisme m. Intoxicació produïda per
la ingestió de compostos de bor.
• cast. borismo.
• angl. borism.
borradura f. Erupció de grans molt
menuts, sovint causada per la suor.
• cast. sarpullido (m.).
• angl. rash.
borronadura f. Borradura.
• cast. sarpullido (m.).
• angl. rash.

bradicàrdia f. Freqüència cardíaca en
repòs inferior a 60 batecs per minut.
• cast. bradicardia.
• angl. bradycardia.
bradidiastòlia f. Prolongament considerable de la pausa diastòlica.
• cast. bradidiastolia.
• angl. bradydiastolia.
bradiestèsia f. Lentitud en la percepció de les sensacions.
• cast. bradistesia.
• angl. bradyaesthesia.
bradilàlia f. Trastorn caracteritzat per
una lentitud anormal en l’emissió de
les paraules.
• cast. bradilalia.
• angl. bradylalia.
bradilèxia f. Lentitud anormal en l’expressió parlada.
• cast. bradilexia.
• angl. bradyphrasia.
bradipèpsia f. Digestió lenta.
• cast. bradipepsia.
• angl. bradypepsy.
bradipnea f. Respiració lenta.
• cast. bradipnea.
• angl. bradypnoea.
bradisfígmia f. Disminució de la freqüència del pols produïda per
l’alentiment dels batecs del cor o
la producció d’extrasístoles que no
arriben a les artèries perifèriques.
• cast. bradisfigmia.
• angl. bradysphygmia.
braguer m. Aparell ortopèdic destinat a mantindre subjectes les hèrnies.
• cast. braguero.
• angl. truss.
branquioma m. Tumor maligne situat
en la regió lateral del coll.
• cast. branquioma.
• angl. branchioma.
braó m. Part del braç compresa entre
el muscle i el colze.
• cast. morcillo.
• angl. arm.
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bossa f. Cavitat o estructura anatòmica en forma de sac.
• cast. bolsa.
• angl. bag.
bossa sinovial f. Cavitat plena d’un líquid serós que es forma al voltant
de les articulacions, en el punt de
fricció d’un tendó.
• cast. bolsa sinovial.
• angl. synovial bursa.
botri m. Ulceració profunda de la còrnia.
• cast. botrio.
• angl. bothrium.
botriomicoma m. Tumor vascular que
creix amb rapidesa i sagna amb facilitat.
• cast. botriomicoma.
• angl. botryomycoma.
botulínic -a adj. Del botulisme o que
hi té relació.
• cast. botulínico -ca.
• angl. botulinic.
botulisme m. Intoxicació, generalment
alimentària, causada pel bacteri
anaerobi (Clostridium botulinum),
que produïx la toxina botulínica, la
qual actua a nivell presinàptic en la
sinapsi neuromuscular i interferix
en l’alliberament d’acetilcolina.
• cast. botulismo.
• angl. botulism.
braç m. 1. Extremitat superior, compresa entre el muscle i la mà. 2. Part
de l’extremitat superior compresa
entre el muscle i el colze.
• cast. brazo.
• angl. arm.
braçal m. Peça de l’esfigmomanòmetre que cenyix el braç en el qual es
fa la presa de la pressió arterial.
• cast. brazalete.
• angl. cuff.
bradiarítmia f. Arítmia consistent en
un batec cardíac lent i irregular.
• cast. bradiarritmia.
• angl. bradyarrythmia.
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braquial adj. Del braç o que hi té relació.
• cast. braquial.
• angl. brachial.
braquiàlgia f. Dolor neuràlgic d’un
braç o dels dos.
• cast. braquialgia.
• angl. brachialgia.
braquidàctil -a adj. Que té els dits curts.
• cast. braquidáctilo -la.
• angl. brachydactylic.
braquidactília f. Curtedat anormal i
congènita dels dits dels peus o de
les mans.
• cast. braquidactilia.
• angl. brachydactylia.
braquiesòfag m. Malformació congènita caracteritzada per la curtedat
anormal de l’esòfag i per la presència del càrdia i del fons de l’estómac
sobre el diafragma.
• cast. braquiesófago.
• angl. brachyesophagus.
braquífer -a adj. Que té òrgans o
apèndixs semblants a braços.
• cast. braquífero -ra.
• angl. brachiferous.
braquígnat -a adj. Que té la mandíbula curta.
• cast. braquígnato -ta.
• angl. brachygnathan.
braquignàtia f. Curtedat anormal de
la mandíbula.
• cast. braquignatia.
• angl. brachygnatha.
braquiocèfal -a adj. Que té braços o
ramificacions en el cap.
• cast. braquiocéfalo -la.
• angl. brachiocephalic.
braquipnea f. Respiració curta i poc
profunda.
• cast. braquipnea.
• angl. brachipnoea.
brià m. Dermatosi, especialment l’èczema.
• cast. herpes.
• angl. herpes.
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brianós -osa adj. Que patix brià.
• cast. herpético -ca.
• angl. herpetic.
brida f. Adherència patològica en forma de filament o de membrana que
s’establix a conseqüència d’algun
procés inflamatori.
• cast. brida.
• angl. bridle.
bromatologia f. Ciència dels aliments.
• cast. bromatología.
• angl. bromatology.
bròmides f. inv. Conjunt d’afeccions cutànies, com ara la pruïja, l’eritema i
inflamacions diverses, causades pel
brom i els seus derivats.
• cast. brómide (f.).
• angl. bromide.
bromisme m. Accident tòxic provocat
pel brom i els seus compostos, especialment el bromur de potassi.
• cast. bromismo.
• angl. bromism.
bromohidrosi f. Afecció caracteritzada
per una secreció abundant de suor en
les plantes dels peus i en les aixelles.
• cast. bromohidrosis.
• angl. bromhidrosis.
broncocele f. 1. Dilatació localitzada
en un bronqui que s’ompli de moc
o pus. 2. Tumor que apareix en la
gola a causa d’un creixement excessiu de la glàndula tiroide.
• cast. broncocele.
• angl. bronchocele.
broncoespasme m. Espasme dels músculs bronquials que produïx una
broncoestenosi.
• cast. broncoespasmo.
• angl. bronchospasm.
broncoespirometria f. Estudi de la
ventilació i intercanvi de gasos de
cada pulmó mitjançant la introducció d’un catèter en els bronquis principals.
• cast. broncoespirometría.
• angl. bronchospirometry.

broncorrea f. Secreció excessiva de
mucositat bronquial.
• cast. broncorrea.
• angl. bronchorrhoea.
broncoscopi m. Instrument que s’utilitza per a observar i fotografiar l’interior de la tràquea i els bronquis.
• cast. broncoscopio.
• angl. bronchoscope.
broncoscòpia f. Exploració visual de
l’interior de la tràquea i dels bronquis
que s’efectua per mitjà d’un broncoscopi.
• cast. broncoscopia.
• angl. bronchoscopy.
bronqui m. Conducte cartilaginós de
l’aparell respiratori que transporta l’aire de la tràquea al pulmó i viceversa.
• cast. bronquio.
• angl. bronchus.
bronquial adj. Dels bronquis i de les
seues ramificacions en els pulmons,
o que hi té relació.
• cast. bronquial.
• angl. bronchial.
bronquièctasi f. Dilatació irreversible
dels bronquis acompanyada d’una
inflamació crònica de les seues parets i de retenció de secrecions purulentes.
• cast. bronquiectasia.
• angl. bronchiectasis.
bronquíol m. Última ramificació dels
bronquis en l’interior dels pulmons.
• cast. bronquíolo.
• angl. bronchiole.
bronquiolitis f. inv. Inflamació dels
bronquíols.
• cast. bronquiolitis.
• angl. bronchiolitis.
bronquític -a 1. adj. De la bronquitis o
que hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que
patix bronquitis.
• cast. bronquítico -ca.
• angl. bronchitic.
bronquitis f. inv. Inflamació de la mucosa dels bronquis.
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broncoestenosi f. Reducció del calibre
d’un segment o segments bronquials.
• cast. broncoestenosis.
• angl. bronchostenosis.
broncofonia f. Ressonància de la veu
en l’interior del pit que s’observa durant l’auscultació.
• cast. broncofonía.
• angl. bronchophony.
broncografia f. Examen radiològic de
la tràquea i dels bronquis.
• cast. broncografía.
• angl. bronchography.
broncòlit m. Càlcul en els bronquis.
• cast. broncolito.
• angl. broncholith.
broncolitiasi f. Presència de càlculs o
concrecions en els bronquis.
• cast. broncolitiasis.
• angl. broncholithiasis.
broncopatia f. Afecció dels bronquis.
• cast. broncopatía.
• angl. broncopathy.
broncoplegia f. Paràlisi dels músculs
de les parets dels bronquis.
• cast. broncoplejía.
• angl. bronchoplegia.
broncopneumònia f. Pneumònia en
què s’afecten diversos bronquíols
terminals i els alvèols pulmonars circumdants.
• cast. bronconeumonía.
• angl. bronchopneumonia.
broncopneumopatia f. Qualsevol malaltia que afecta de manera simultània els bronquis i el parènquima
pulmonar.
• cast. bronconeumopatía.
• angl. bronchopneumopathy.
broncopulmonar adj. Dels bronquis
i dels pulmons, o que hi té relació.
• cast. broncopulmonar.
• angl. bronchopulmonary.
broncorràgia f. Hemorràgia dels bronquis.
• cast. broncorragia.
• angl. bronchorrhagia.
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• cast. bronquitis.
• angl. bronchitis.
bronquitis aguda f. Inflamació aguda
de la mucosa i la submucosa bronquials, produïda generalment per
virus o bacteris i que pot durar uns
quants dies o setmanes,
• cast. bronquitis aguda.
• angl. acute bronchitis.
bronquitis crònica f. Bronquitis de
llarga duració, amb tos i expectoració persistents i freqüents aguditzacions, produïda per gèrmens o per
la inhalació crònica del fum procedent de la combustió del tabac, sobretot de cigarrets.
• cast. bronquitis crónica.
• angl. chronic bronchitis.
brotada f. 1. Erupció cutània més o
menys aguda. 2. Període agut en
una malaltia crònica lenta.
• cast. brote (m.).
• angl. 1. rash. 2. outbreak.
brucel·losi f. Malaltia infecciosa causada per brucel·les, que es pot
transmetre per contacte directe o
a través de la ingestió de productes
animals, especialment la llet i els
seus derivats.
• cast. brucelosis.
• angl. brucellosis.
bua f. Pústula que es forma en la
superfície de la pell.
• cast. buba, pupa.
• angl. pustule.
buba f. 1. Bua. 2. Malaltia pustulosa.
• cast. buba, pupa.
• angl. pustule.
bubó m. Tumoració produïda per la
inflamació dels ganglis limfàtics,
i especialment per la inflamació supurada dels ganglis dels engonals.
• cast. bubón.
• angl. bubo.
bubònic -a adj. 1. Del bubó o dels bubons, o que hi té relació. 2. Caracteritzat per la producció de bubons.
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• cast. bubónico -ca.
• angl. bubonic.
bucal adj. De la boca o que hi té relació.
• cast. bucal.
• angl. buccal.
buccinador m. Múscul pla de la galta.
• cast. buccinador.
• angl. buccinator.
bucle m. Formació anatòmica que se
sembla per la forma a un bucle.
• cast. bucle.
• angl. curl.
bucodental adj. De la boca i de les
dents, o que hi té relació.
• cast. bucodental.
• angl. oral.
budell m. 1. [usat generalment en plural] Intestí. 2. Part del tub intestinal.
• cast. intestino.
• angl. intestine.
bufeta f. Sac membranós que servix
de receptacle d’un líquid o d’un
gas, especialment el que conté l’orina secretada pels renyons.
• cast. vejiga.
• angl. bladder.
bufit m. Soroll suau, normal o patològic, que es produïx en el cor, en
l’aparell circulatori o en el respiratori,
i que es percep per mitjà de l’auscultació.
• cast. soplo.
• angl. murmur.
buftàlmia f. Glaucoma infantil en què
es produïx una dilatació uniforme
de l’ull, particularment de la còrnia.
• cast. buftalmía.
• angl. buphthalmia.
bulb m. Protuberància arredonida que
presenten certs òrgans o certes estructures.
• cast. bulbo.
• angl. bulb.
bulb olfactori m. Regió del sistema
nerviós central que procesa la informació procedent de l’epiteli olfac-
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tiu, que és la part anatòmica capaç
de detectar les olors.
• cast. bulbo olfatorio.
• angl. olfactory bulb.
bulb pilós m. Protuberància arredonida que forma l’arrel d’un pèl o d’un
cabell en l’interior de la pell.
• cast. bulbo piloso.
• angl. hair bulb.
bulb raquidi m. Primer segment de
l’encèfal, situat entre la medul·la espinal i la protuberància anular.
• cast. bulbo raquídeo.
• angl. medulla oblongata.
bulbar adj. Del bulb, especialment del
bulb raquidi, o que hi té relació.
• cast. bulbar.
• angl. bulbar.
buós -osa adj. Que té bues.
• cast. buboso -sa.
• angl. afflected with buboes.
bursitis f. inv. Inflamació d’una bossa
serosa.
• cast. bursitis.
• angl. bursitis.
bypass [angl.] m. inv. Intervenció quirúrgica en què un empelt de vas
sanguini o un tub de material plàstic fa de pont entre l’aorta i l’artèria
coronària per a eludir el segment
vascular obstruït o amb estenosi.
• cast. bypass.
• angl. bypass.
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per a reconéixer una ferida. 3. Metxa de paper acaragolat o tros de
sabó, untats d’oli, que s’introduïa en
el recte per a aconseguir un efecte
laxant.
• cast. cala.
• angl. 1. swab. 2. probe. 3. suppository.
calador m. Instrument per a examinar
la profunditat de les ferides.
• cast. calador.
• angl. probe.
calarosi f. Infecció per fongs del gènere Chalara que es caracteritza per la
formació de nòduls subcutanis que
degeneren en úlceres.
• cast. calarosis.
• angl. chalarosis.
calàsia f. Relaxació d’un múscul o d’un
orifici.
• cast. calasia.
• angl. chalasia.
calb -a adj. i m. i f. Que ha perdut els cabells totalment o parcialment.
• cast. calvo -va.
• angl. bald, baldhead.
calcani -ània 1. adj. De l’os calcani o
que hi té relació. 2. m. Os del tars
situat en la part posterior del peu,
on forma el taló i aguanta tot el pes
del cos.
• cast. calcáneo -a.
• angl. 1. calcaneal. 2. heel bone.
calcany m. Calcani.
• cast. calcáneo.
• angl. heel bone.
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cabell m. Pèl que naix en el cap.
• cast. cabello.
• angl. hair.
cacogèusia f. Sensació de gust desagradable.
• cast. cacogeusia.
• angl. cacogeusia.
cacoquímia f. Estat viciós dels humors
del cos.
• cast. cacoquimia.
• angl. cacochymy.
cacoquímic -a 1. adj. De la cacoquímia
o que hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que
patix cacoquímia.
• cast. cacoquímico -ca.
• angl. cacochymic.
cacostomia f. Ulceració gangrenosa
severa de la boca.
• cast. cacostomía.
• angl. cacostomia.
cadàver m. Cos mort d’una persona.
• cast. cadáver.
• angl. corpse.
cadavèric -a adj. Del cadàver o que hi
té relació.
• cast. cadavérico -ca.
• angl. cadaverous.
caixa f. Cavitat, més o menys tancada,
de parets òssies, que conté i protegix un òrgan.
• cast. caja.
• angl. cavity.
cala f. 1. Bolic de desfiles, prèviament
esterilitzades, que s’introduïxen en
una ferida profunda per a absorbir
la supuració. 2. Sonda que s’utilitza
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calcicosi f. Malaltia crònica de l’aparell
respiratori causada per la pols de la
calç.
• cast. calcicosis.
• angl. calcicosis.
calcificació f. 1. Depòsit de sals de calci en els cartílags que conduïx a la
formació dels ossos. 2. Procés de
formació de la dentina i dels altres
teixits durs de la dent a partir de
l’evolució embriològica de l’esbós
dental. 3. Depòsit de carbonat de
calci i de fosfat de calci en els teixits
i els òrgans.
• cast. calcificación.
• angl. calcification.
calcinosi f. Afecció que es caracteritza
per la producció de depòsits abundants de sals de calci en els teixits.
• cast. calcinosis.
• angl. calcinosis.
calciúria f. Presència de sals de calci en
l’orina.
• cast. calciuria.
• angl. calciuria.
calcosi f. Presència de depòsits de sals
de coure en els teixits.
• cast. calcosis.
• angl. chalcosis.
càlcul m. Concreció sòlida de volum i
d’aspecte variable que es forma en
la bufeta urinària o en el renyó.
• cast. cálculo.
• angl. stone.
calculós -osa 1. adj. De la naturalesa
dels càlculs. 2. adj. Causat o caracteritzat pels càlculs. 3. adj. i m. i f. Que
patix litiasi.
• cast. calculoso -sa.
• angl. calculous.
calculosi f. Litiasi.
• cast. calculosis.
• angl. lithiasis.
calendari vacunal m. Programa de vacunacions i revacunacions des del
naixement fins als 14 anys contra
les malalties infeccioses més fre74

qüents o importants per a les quals
es disposa de vacunes.
• cast. calendario vacunal.
• angl. vaccination schedule.
calfred m. Estremiment involuntari, convulsiu i rítmic dels músculs, acompanyat a voltes d’una sensació intensa
de fred o de calor, produït per una
emoció forta, pel fred o per la febra.
• cast. escalofrío.
• angl. chill.
calicle m. Cavitat en forma de copa o
calze.
• cast. calículo.
• angl. calycle.
calicosi f. Silicosi.
• cast. calicosis.
• angl. silicosis.
calièmia f. Concentració de potassi en
la sang.
• cast. caliemia.
• angl. kalaemia.
calona f. Grup de glicoproteïnes de
secreció interna, que en contacte
amb les cèl·lules inhibixen la mitosi.
• cast. calona.
• angl. chalone.
calor f. Sensació que experimenta un
organisme quan la temperatura
ambiental és elevada o quan augmenta la temperatura interna com
a resultat d’un estat febril.
• cast. calor (m.).
• angl. heat.
calostre m. Líquid groguenc secretat
per la glàndula mamària abans
del part i després del part fins a la
pujada de la llet.
• cast. calostro.
• angl. calostrum.
calota f. Part més alta de la volta del
crani.
• cast. calota.
• angl. skullcap.
calvària f. Volta del crani.
• cast. calvario (m.).
• angl. cranial vault.

camptodactília f. Malformació dels
dits caracteritzada per la flexió permanent i indolora de la primera i la
segona falanges d’un o de diversos
dits de la mà.
• cast. camptodactilia.
• angl. camptodactylia.
canal 1. m. Conducte que conté o per
on circulen substàncies líquides o
semilíquides. 2. f. Solc o concavitat
que presenta un os o una altra estructura anatòmica.
• cast. canal (m. o f).
• angl. 1. channel. 2. sulcus.
canalicle m. Conducte molt estret.
• cast. canalículo.
• angl. canaliculus.
canalicular adj. Del canalicle o que hi
té relació.
• cast. canalicular.
• angl. canalicular.
canaliculat -ada adj. Que presenta (un
òrgan) un o més solcs longitudinals, que està proveït de canalicles.
• cast. canaliculado -da.
• angl. canaliculated.
canaliculitis f. inv. Inflamació dels canalicles.
• cast. canaliculitis.
• angl. canaliculitis.
càncer m. Neoplàsia maligna caracteritzada pel creixement il·limitat i
autònom de tumors, que comprimixen els teixits orgànics adjacents
i els envaïxen.
• cast. cáncer.
• angl. cancer.
canceriforme adj. Semblant al càncer.
• cast. canceriforme.
• angl. canceriform.
cancerigen -ígena adj. Que pot provocar o afavorir l’aparició d’un càncer.
• cast. cancerígeno -na.
• angl. carcinogenic.
cancerització f. Degeneració cancerosa d’un teixit sa o d’una lesió benigna que ja existia.
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calze m. Òrgan o cavitat en forma de
calze.
• cast. cáliz.
• angl. calyx.
call m. 1. Durícia que ix en la pell. 2. Neoformació òssia que solda els dos
extrems d’un os fracturat.
• cast. callo.
• angl. corn, callus.
callista (o calliste -a) m. i f. Pedicur.
• cast. callista.
• angl. chiropodist.
callós -osa adj. 1. Del call o que hi té
relació. 2. Que té calls o durícies.
3. De la naturalesa d’un call.
• cast. calloso -sa.
• angl. horny.
callositat f. Durícia.
• cast. callosidad.
• angl. callosity.
cama f. 1. Part de cadascuna de les dos
extremitats inferiors locomotores
del cos humà compresa entre el
peu i el genoll. 2. Tota l’extremitat
inferior, excepte el peu.
• cast. pierna.
• angl. leg.
camatort -a adj. Que té les cames tortes.
• cast. patizambo -ba, patituerto -ta.
• angl. knock-kneed.
campímetre m. Instrument consistent
en una llum mòbil sobre un fons
fosc que ha de ser observat pel subjecte examinat.
• cast. campímetro.
• angl. campimetre.
campimetria f. Exploració del camp
visual efectuada per mitjà del campímetre.
• cast. campimetría.
• angl. campimetry.
camptocòrmia f. Reacció histèrica en
què el pacient flectix, estàticament,
el tronc cap avant i és incapaç de
posar-se dret.
• cast. camptocormía.
• angl. camptocormia.
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• cast. cancerización.
• angl. canceration.
canceròleg -òloga m. i f. Especialista
en cancerologia.
• cast. cancerólogo -ga.
• angl. cancerologist.
cancerologia f. Part de la medicina
que estudia i tracta el càncer.
• cast. cancerología.
• angl. cancrology.
cancerològic -a adj. De la cancerologia o que hi té relació.
• cast. cancerológico -ca.
• angl. cancerologic.
cancerós -osa 1. adj. De la naturalesa del
càncer. 2. adj. i m. i f. Que patix càncer.
• cast. canceroso -sa.
• angl. 1. cancerous. 2. cancer patient.
candeleta f. Instrument flexible, en
forma de barreta menuda, que
s’usa per a explorar i curar les vies
urinàries.
• cast. candelilla.
• angl. bougie.
candidiasi f. Infecció produïda per la
proliferació de fongs del gènere
Candida, especialment per l’espècie
Candida albicans, que pot localitzar-se en el tub digestiu, la pell i les
mucoses, així com en altres òrgans
per disseminació hemàtica.
• cast. candidiasis.
• angl. candidiasis.
candidosi f. Candidiasi.
• cast. candidosis.
• angl. candidiasis.
canell m. Monyica.
• cast. muñeca (f.).
• angl. wrist.
canella f. 1. Part anterior de la cama sobre la mateixa aresta anterior de la
tíbia. 2. Os llarg de l’avantbraç.
• cast. 1. espinilla. 2. canilla.
• angl. 1. shinbone. 2. armbone.
cannabiosi f. Malaltia pulmonar provocada per la inhalació de pols de
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cànem, caracteritzada per l’aparició
de crisis asmàtiques i d’emfisema.
• cast. cannabiosis.
• angl. cannabiosis.
cannabisme m. Intoxicació produïda
per ingestió de cànem indi, que provoca un estat d’excitació eufòrica,
desorientació, al·lucinacions i hiperemotivitat.
• cast. canabismo.
• angl. cannabism.
canó m. Faringe.
• cast. cañón.
• angl. pharynx.
cant m. Punt d’unió de les parpelles.
• cast. comisura (f.).
• angl. corner.
cantoplàstia f. Operació que es practica per a corregir l’estenosi de l’orifici
palpebral o per a restaurar un angle
palpebral defectuós.
• cast. cantoplastia.
• angl. canthoplasty.
cànula f. Tub menut, obert pels dos extrems, que es col·loca en un orifici
natural o accidental de l’organisme
per a introduir o evacuar fluids.
• cast. cánula.
• angl. cannula.
canya f. Canella de la cama o de l’avantbraç.
• cast. caña.
• angl. shaft.
cap m. 1. Part superior del cos on
es troben els principals centres
nerviosos i òrgans dels sentits.
2. Extremitat arredonida de certs
ossos.
• cast. cabeza (f.).
• angl. head.
capil·lar 1. adj. Dels cabells o que hi té
relació. 2. m. Vas sanguini molt prim
que enllaça l’acabament del sistema arterial amb el començament
del sistema venós.
• cast. capilar.
• angl. 1. hair. 2. capillary.

• cast. carbógeno.
• angl. carbogen.
carbohemoglobina f. Combinació de
diòxid de carboni i d’hemoglobina
que es forma en els glòbuls rojos i
es descompon en els pulmons.
• cast. carbohemoglobina.
• angl. carbohaemoglobin.
carboncle m. Malaltia infecciosa dels
animals, particularment dels bovins
i dels ovins, que es pot transmetre a
les persones.
• cast. carbunco.
• angl. carbuncle.
carcinogen -ògena adj. Cancerigen.
• cast. carcinógeno -na.
• angl. carcinogenic.
carcinogènesi f. Formació de càncer,
de carcinoma o de qualsevol altra
neoplàsia maligna.
• cast. carcinogénesis.
• angl. carcinogenesis.
carcinogenicitat f. Capacitat per a
produir un càncer.
• cast. carcinogenicidad.
• angl. carcinogenicity.
carcinoide 1. adj. Semblant al càncer.
2. m. Tumor constituït per cúmuls densos de cèl·lules de volum uniforme.
• cast. carcinoide.
• angl. carcinoid.
carcinoma m. Tumor maligne d’origen
epitelial.
• cast. carcinoma.
• angl. carcinoma.
carcinomatós -osa adj. Del carcinoma
o que hi té relació.
• cast. carcinomatoso -sa.
• angl. carcinomatous.
carcinomatosi f. Carcinosi.
• cast. carcinomatosis.
• angl. carcinomatosis.
carcinosarcoma m. Tumor maligne
constituït per elements carcinomatosos i sarcomatosos.
• cast. carcinosarcoma.
• angl. carcinosarcoma.
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capistre m. Embenat per a sostindre
una cura en la mandíbula.
• ast. vendaje mandibular.
• angl. head bandage.
càpsula f. 1. Membrana que recobrix
i protegix un òrgan, una part d’un
òrgan o una altra estructura de
l’organisme. 2. Embolcall cilíndric o
esfèric de material soluble i insípid
dins del qual es posen determinats
medicaments.
• cast. cápsula.
• angl. capsule.
capsulectomia f. Resecció d’una càpsula de l’organisme, especialment
d’una càpsula articular o de la càpsula del cristal·lí.
• cast. capsulectomía.
• angl. capsulectomy.
capsulitis f. inv. Inflamació d’una càpsula, en especial d’una càpsula articular o de la del cristal·lí.
• cast. capsulitis.
• angl. capsulitis.
caquèctic -a 1. adj. De la caquèxia o
que hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que
patix caquèxia.
• cast. caquéctico -ca.
• angl. cachectic.
caquèxia f. Estat de desnutrició extrema que apareix en la fase final de
diverses malalties.
• cast. caquexia.
• angl. cachexy.
cara f. Part anterior del cap que va des
del front fins a la barbeta.
• cast. cara.
• angl. face.
caragol m. Conducte de l’orella interna situat en l’os temporal i enrotllat
en forma d’espiral, que conté els òrgans essencials de l’oïda.
• cast. caracol.
• angl. cochlea.
carbogen m. Mescla d’oxigen i d’anhídrid carbònic, estimulant enèrgic
de la funció respiratòria.
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carcinosi f. Procés de generalització
d’un carcinoma per mitjà de metàstasi.
• cast. carcinomatosis.
• angl. carcinosis.
cardíac -a 1. adj. Del cor o que hi té relació. 2. adj. Del càrdies o que hi té
relació. 3. adj. i m. i f. Que presenta
una cardiopatia. 4. adj. i m. Que restituïx les forces del cor.
• cast. 1, 3 i 4. cardíaco -ca. 2. cardial.
• angl. 1, 3 i 4. cardiac, heart. 2. cardial.
cardiàlgia f. Sensació molesta o dolorosa en l’epigastri o en la regió
precordial.
• cast. cardialgia.
• angl. cardialgy.
càrdies m. inv. Orifici a través del qual
es comuniquen l’esòfag i l’estómac.
• cast. cardias.
• angl. cardia.
cardioangiologia f. Part de la medicina que s’ocupa del cor i dels vasos
sanguinis.
• cast. cardioangiología.
• angl. cardioangiology.
cardiocentesi f. Punció del cor o incisió de les seues parets.
• cast. cardiocentesis.
• angl. cardiocentesis.
cardiocirculatori -òria adj. Propi del
cor i dels vasos sanguinis.
• cast. cardiocirculatorio -ria.
• angl. cardiocirculatory.
cardiocirurgia f. Cirurgia del cor.
• cast. cardiocirugía.
• angl. cardiosurgery.
cardiocirurgià -ana adj. i m. i f. Cirurgià
especialista en operacions de cor.
• cast. cardiocirujano -na.
• angl. heart surgeon.
cardioesclerosi f. Cardiopatia isquèmica crònica caracteritzada per una
esclerosi difusa del miocardi.
• cast. cardioesclerosis.
• angl. cardiosclerosis.
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cardioespasme m. Contractura espasmòdica del càrdies, que dificulta o
impossibilita el pas dels aliments de
l’esòfag a l’estómac.
• cast. cardioespasmo.
• angl. cardiospasm.
cardioestenosi f. Estenosi del càrdies.
• cast. cardioestenosis.
• angl. cardiostenosis.
cardiògraf m. Aparell que registra gràficament la intensitat i el ritme dels
moviments del cor.
• cast. cardiógrafo.
• angl. cardiograph.
cardiografia f. Estudi gràfic de l’activitat del cor que s’efectua per mitjà
del cardiògraf.
• cast. cardiografía.
• angl. cardiography.
cardiograma m. Representació gràfica dels moviments del cor que s’obté amb el cardiògraf.
• cast. cardiograma.
• angl. cardiogram.
cardiòleg -òloga m. i f. Especialista en
cardiologia.
• cast. cardiólogo -ga.
• angl. cardiologist.
cardiologia f. Part de la medicina que
s’ocupa de l’anatomia, la fisiologia i
la patologia del cor.
• cast. cardiología.
• angl. cardiology.
cardiomegàlia f. Augment de la dimensió del cor, originada a conseqüència d’una hipertròfia de les
parets cardíaques o d’una dilatació
de les cavitats del cor.
• cast. cardiomegalia.
• angl. cardiomegaly.
cardiomiopatia f. Miocardiopatia.
• cast. cardiomiopatía.
• angl. cardiomyopathy.
cardiòpata m. i f. Malalt del cor.
• cast. cardiópata.
• angl. person with a heart condition.

carència f. Absència o insuficiència
d’un o de diversos elements nutritius indispensables en l’organisme,
especialment de vitamines.
• cast. carencia.
• angl. deficiency.
carencial adj. Que es caracteritza per
la falta, privació o insuficiència d’algun element nutritiu indispensable
per a l’organisme.
• cast. carencial.
• angl. lacking.
cariar-se v. pron. Ser atacada (una
dent) per la càries.
• cast. cariarse.
• angl. to decay.
càries f. inv. Destrucció localitzada
d’un os o d’una dent.
• cast. caries.
• angl. caries.
cariós -osa adj. Que té càries.
• cast. carioso -sa.
• angl. carious.
cariotip m. Descripció de la dotació cromosòmica d’un organisme atenent el
nombre, la mida i la forma dels cromosomes de les seues cèl·lules.
• cast. cariotipo.
• angl. karyotype.
carn f. Part muscular del cos.
• cast. carne.
• angl. flesh.
carn fugida f. Esquinç.
• cast. esguince (m.).
• angl. sprain.
carnificació f. Alteració morbosa dels
teixits en casos d’inflamació, que fa
que prenguen una consistència de
carn.
• cast. carnificación.
• angl. carnification.
carnificar-se v. pron. Prendre consistència de carn.
• cast. carnificarse.
• angl. to carnify.
carnós -osa adj. Que ha patit un procés de carnificació.
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cardiopatia f. Malaltia del cor.
• cast. cardiopatía.
• angl. cardiopathy.
cardioplàstia f. Intervenció quirúrgica
practicada sobre la porció terminal
de l’esòfag per a restablir el funcionament normal del càrdies.
• cast. cardioplastia.
• angl. cardioplasty.
cardiopulmonar adj. Del cor i dels
pulmons, o que hi té relació.
• cast. cardiopulmonar.
• angl. cardiopulmonary.
cardiorespiratori -òria adj. Del cor i
de l’aparell respiratori, o que hi té
relació.
• cast. cardiorrespiratorio -ria.
• angl. cardiorespiratory.
cardiotireosi f. Cardiopatia que es
presenta en el curs de l’hipertiroïdisme.
• cast. cardiotireosis.
• angl. cardiothyreosis.
cardiotomia f. Incisió quirúrgica de les
parets del cor o del càrdies.
• cast. cardiotomía.
• angl. cardiotomy.
cardiovalvulitis f. inv. Inflamació de la
part de l’endocardi que recobrix les
diferents vàlvules del cor.
• cast. cardiovalvulitis.
• angl. cardiovalvulitis.
cardiovascular adj. Del cor, dels vasos
sanguinis o de l’aparell circulatori, o
que hi té relació.
• cast. cardiovascular.
• angl. cardiovascular.
cardioversió f. Retorn d’un ritme cardíac anòmal a la normalitat per
mitjà d’una descàrrega elèctrica
controlada o l’administració de medicaments.
• cast. cardioversión.
• angl. cardioversion.
carditis f. inv. Inflamació del cor.
• cast. carditis.
• angl. carditis.
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• cast. carnoso -sa.
• angl. fleshy.
carnositat f. Excrescència carnosa
anormal que creix en una llaga o en
alguna part del cos.
• cast. carnosidad.
• angl. fleshiness.
carnot m. 1. Excrescència d’algun teixit orgànic o d’alguna glàndula. 2.
pl. Vegetació del teixit limfàtic de la
nasofaringe.
• cast. carnosidad (f.).
• angl. fleshing.
carnús [pl. -ussos] m. Excrescència carnosa al voltant d’una ferida o d’una
contusió.
• cast. carniza (f.).
• angl. proud flesh.
caròtida f. Caròtide.
• cast. carótida.
• angl. carotid.
caròtide f. Artèria que irriga el cap
passant pel costat del coll.
• cast. carótida.
• angl. carotid.
carotidi -ídia adj. De la caròtide o que
hi té relació.
• cast. carotídeo -a.
• angl. carotid.
carp m. Part de l’esquelet de la mà
compresa entre l’avantbraç i els
ossos de la palma, constituïda per
huit ossos, disposats en dos files i
íntimament units, que s’articulen
amb el cúbit i el radi i amb els metacarpians.
• cast. carpo.
• angl. carpus.
carpià -ana adj. Del carp o que hi té
relació.
• cast. carpiano -na.
• angl. carpal.
carrall m. Tosca dental.
• cast. sarro.
• angl. tartar.
cartílag m. 1. Peça constituïda per teixit cartilaginós i que, generalment,
80

forma part de l’aparell locomotor i
de sosteniment. 2. Cadascun dels
cartílags que constituïxen l’esquelet no ossi del nas.
• cast. cartílago.
• angl. cartilage.
cartilaginós -osa adj. 1. Del cartílag o
que hi té relació. 2. Format de cartílag o amb la consistència d’un
cartílag.
• cast. cartilaginoso -sa.
• angl. cartilaginous.
carúncula f. Prominència carnosa poc
voluminosa situada en un òrgan.
• cast. carúncula.
• angl. caruncle.
caruncular adj. 1. De la carúncula o
que hi té relació. 2. De la naturalesa
d’una carúncula.
• cast. caruncular.
• angl. caruncular.
carunculat -ada adj. Que presenta
una o diverses carúncules.
• cast. carunculado -da.
• angl. carunculated.
cas m. Manifestació individual d’una
malaltia.
• cast. caso.
• angl. case.
casc m. Peça metàl·lica o d’un altre
material dur que es col·loca damunt del cap per a protegir-lo dels
traumatismes.
• cast. casco.
• angl. helmet.
cascadura f. Inflamació de les glàndules mamàries produïda per l’obstrucció dels conductes de la llet.
• cast. pelo (m.).
• angl. mastitis.
caseïficació f. Degeneració caseosa.
• cast. caseificación.
• angl. caseation.
caseós -osa adj. Del càseum o que hi
té relació.
• cast. caseoso -sa.
• angl. caseous.

• cast. cataplexia.
• angl. cataplexy.
cataracta f. Opacitat parcial o total del
cristal·lí o de la seua càpsula, que
impedix el pas dels rajos de llum.
• cast. catarata.
• angl. cataract.
catarral adj. 1. Del catarro o que hi té
relació. 2. De la naturalesa del catarro.
• cast. catarral.
• angl. catarrhal.
catarro m. 1. Inflamació aguda o crònica d’una mucosa, especialment la
nasal i la faríngia, que produïx augment de mucositat. 2. Tos ferina.
• cast. catarro.
• angl. 1. catarrh. 2. whooping cough.
catarrós -osa adj. Que patix catarro.
• cast. catarroso -sa.
• angl. catarrhous.
catarsi f. 1. Exteriorització i expressió
verbal de continguts mentals vinculats a situacions traumàtiques que
s’havien reprimit de la consciència.
2. Expulsió, bé provocada, bé espontània, de substàncies nocives per a
l’organisme.
• cast. catarsis.
• angl. catharsis.
catàrtic -a 1. adj. De la catarsi o que hi
té relació. 2. adj. i m. Que neteja els
budells, purgant.
• cast. catártico -ca.
• angl. cathartic.
catatonia f. 1. Alteració psicomotora
que provoca inèrcia i pèrdua d’iniciativa motora. 2. Tensió i rigidesa
d’una part del cos, generalment
d’una extremitat, que es manté molt
de temps en una postura fixa sense
fatiga aparent.
• cast. catatonía.
• angl. catatonia.
catatònic -a 1. adj. De la catatonia o
que hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que
patix catatonia.
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càseum m. Massa groguenca i seca
que apareix en un teixit afectat de
tuberculosi.
• cast. cáseum.
• angl. caseum.
casmòdia f. Malaltia consistent a badallar amb excessiva freqüència per
afecció espasmòdica.
• cast. casmodia.
• angl. chasmodia.
caspa f. Conjunt de làmines o d’escames untuoses i blanquinoses que
es formen per descamació en el
cuiro cabellut.
• cast. caspa.
• angl. dandruff.
catabòlic -a adj. Del catabolisme o
que hi té relació.
• cast. catabólico -ca.
• angl. catabolic.
catabolisme m. Conjunt de processos
metabòlics de degradació de substàncies que comporten una oxidació i que tenen lloc en els processos
del metabolisme.
• cast. catabolismo.
• angl. catabolism.
catabòlit m. Substància produïda en
les reaccions catabòliques.
• cast. catabólito.
• angl. catabolite.
catafilaxi f. Destrucció del poder defensiu natural de l’organisme contra la infecció.
• cast. catafilaxis.
• angl. cataphylaxis.
catamnesi f. Història clínica obtinguda després de la finalització d’un
tractament, que permet conéixer
l’evolució d’una malaltia i establir-ne el pronòstic.
• cast. catamnesis.
• angl. catamnesis.
cataplexia f. Estat caracteritzat per la
pèrdua brusca del to muscular, habitualment sense pèrdua de consciència, de pocs minuts de duració.
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• cast. catatónico -ca.
• angl. catatonic.
catèresi f. 1. Debilitat causada per medicaments. 2. Acció càustica dèbil.
• cast. catéresis.
• angl. catheresis.
catèter m. Instrument quirúrgic tubular, flexible o no, generalment llarg
i prim, que s’usa per a explorar, eixamplar, injectar o evacuar un conducte, un vas sanguini o un òrgan
buit.
• cast. catéter.
• angl. catheter.
cateterisme m. Introducció d’un catèter en un conducte, en un vas sanguini o en un òrgan buit.
• cast. cateterismo.
• angl. catheterism.
catgut m. Fil reabsorbible d’origen orgànic utilitzat per a fer lligadures i
sutures.
• cast. catgut.
• angl. catgut.
causàlgia f. Dolor neurogènic que
apareix després de ferides diminutes dels nervis perifèrics o en lesions vasculars i musculocutànies.
• cast. causalgia.
• angl. causalgia.
cauteri m. 1. Agent utilitzat per a destruir teixits orgànics, com el fred, la
calor o els agents càustics. 2. Instrument quirúrgic destinat a la pràctica de la cauterització per mitjà de la
calor. 3. Cauterització.
• cast. 1 i 2. cauterio. 3. cauterización (f.).
• angl. 1 i 2. cautery. 3. cauterisation.
cauterització f. Acció o efecte de cauteritzar.
• cast. cauterización.
• angl. cauterisation.
cauteritzador -a adj. Que cauteritza,
cura o corregix.
• cast. cauterizador -ra.
• angl. cauterising.
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cauteritzar v. tr. Cremar (un teixit orgànic) amb un cauteri.
• cast. cauterizar.
• angl. to cauterise.
cavernoma m. Angioma cavernós.
• cast. cavernoma.
• angl. cavernoma.
cavitació f. Conjunt de fenòmens que
porten a l’aparició de cavernes.
• cast. cavitación.
• angl. cavitation.
cavitari -ària adj. De les cavitats o que
hi té relació.
• cast. cavitario -ria.
• angl. cavitary.
cavitat f. Espai buit del cos o d’algun
òrgan.
• cast. cavidad.
• angl. cavity.
càvum m. Faringe nasal.
• cast. cavum.
• angl. cavum.
cec cega 1. adj. i m. i f. Que patix ceguera.
2. m. Primera porció de l’intestí gros,
situada entre l’intestí prim i el còlon.
• cast. ciego -ga.
• angl. 1. blind. 2. caecum.
cecal adj. Del cec o que hi té relació.
• cast. cecal.
• angl. caecum.
cecostomia f. Intervenció quirúrgica
per a obrir un anus artificial en el cec.
• cast. cecostomía.
• angl. cecostomy.
cefalàlgia f. Mal de cap intens, caracteritzat per una sensació de pesadesa, colps repetits i violents, cremor i punxades.
• cast. cefalalgia.
• angl. cephalalgia.
cefalatomia f. Dissecció anatòmica
del cervell.
• cast. cefalatomía.
• angl. cephalatomy.
cefalea f. Cefalàlgia.
• cast. cefalea.
• angl. cephalalgia.

celiaquia f. Trastorn intestinal crònic
provocat per una intolerància al
gluten, que es caracteritza per una
atròfia de la mucosa intestinal i que
es manifesta per una síndrome de
malabsorció orgànica.
• cast. celiaquía.
• angl. coeliac disease.
celioscòpia f. Procediment de diagnòstic basat en l’observació de la
cavitat abdominal per mitjà de la
introducció d’un aparell òptic.
• cast. celioscopia.
• angl. celioscopy.
celiosquisi f. Malformació congènita
que consistix en una fissura en la
paret abdominal.
• cast. celiosquisis.
• angl. celoschisis.
celoníquia f. Malformació de les ungles de les mans, que presenten
una superfície plana o còncava i
són fines i fràgils.
• cast. celoniquia.
• angl. celonychia.
celotomia f. Incisió quirúrgica d’una
hèrnia estrangulada.
• cast. celotomía.
• angl. coelostomy.
cella f. 1. Conjunt de pèls que cobrixen
la vora superior de l’òrbita de l’ull,
amb funció protectora. 2. Arc orbitari de l’os frontal.
• cast. ceja.
• angl. eyebrow.
cel·la f. Cavitat, espai buit del cos o
d’algun òrgan.
• cast. celda.
• angl. cell.
cèl·lula f. Unitat estructural i funcional dels éssers vius, generalment
microscòpica, constituïda per un
citoplasma i un o més nuclis, i envoltada d’una membrana citoplasmàtica.
• cast. célula.
• angl. cell.
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cefàlic -a adj. 1. Del cap o que hi té relació. 2. Situat prop del cap.
• cast. cefálico -ca.
• angl. cephalic.
cefàlica f. Vena que puja per la part
lateral del braç des de la mà fins al
muscle.
• cast. cefálica.
• angl. cephalic vein.
cefalisme m. Configuració del cap.
• cast. cefalismo.
• angl. cephalism.
cefalitis f. inv. Inflamació del cervell.
• cast. cefalitis.
• angl. cephalitis.
cefalohematoma m Hematoma subperiòstic d’evolució benigna, localitzat en la superfície d’un dels ossos
del crani d’un xiquet, que sol aparéixer després d’un part laboriós o
en què s’ha usat el fòrceps.
• cast. cefalohematoma.
• angl. cephalhematoma.
cefaloraquidi -ídia adj. Del cap, de
la columna vertebral o del sistema
nerviós, o que hi té relació.
• cast. cefalorraquídeo -a.
• angl. cephalorhachidian.
cefalotoràcic -a adj. Del cap i del tòrax, o que hi té relació.
• cast. cefalotorácico -ca.
• angl. cephalothoracic.
ceguera f. Privació o pèrdua del sentit
de la vista.
• cast. ceguera.
• angl. blindness.
cel m. Paladar dur.
• cast. cielo de la boca.
• angl. hard palate.
celíac -a 1. adj. De l’intestí o que hi té
relació. 2. adj. i m. i f. Que patix celiaquia.
• cast. celíaco -ca.
• angl. 1. intestinal. 2. coeliac.
celiàlgia f. Abdominàlgia.
• cast. celialgia.
• angl. celialgia.
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cel·lulític -a adj. 1. De la cel·lulitis o
que hi té relació. 2. Que patix cellulitis.
• cast. celulítico -ca.
• angl. 1. cellulite. 2. person with
cellulite.
cel·lulitis f. inv. 1. Inflamació dolorosa
del teixit adipós subcutani, deguda
a una infecció. 2. Acumulació subcutània de greix en certes parts del cos,
que altera la llisor de la pell, la qual
pren un aspecte rugós.
• cast. celulitis.
• angl. cellulitis.
cement m. Substància d’estructura
semblant a la del teixit ossi que
recobrix la dentina en l’arrel de les
dents.
• cast. cemento.
• angl. cement.
cenestèsia f. Sensació general de l’existència i de l’estat del propi cos, que
resulta de la síntesi de les sensacions
dels diferents òrgans, especialment
dels abdominals i els toràcics.
• cast. cenestesia.
• angl. cenaesthesia.
cenestèsic -a adj. De la cenestèsia o
que hi té relació.
• cast. cenestésico -ca.
• angl. cenaesthesic.
centre de salut m. Centre públic que
oferix atenció sanitària primària.
• cast. centro de salud.
• angl. health centre.
ceratectomia f. Queratectomia.
• cast. queratectomía.
• angl. keratectomy.
ceratina f. Queratina.
• cast. queratina.
• angl. keratin.
ceratinització f. Queratinització.
• cast. queratinización.
• angl. keratinisation.
ceratinitzar v. tr. i pron. Queratinitzar.
• cast. queratinizar.
• angl. to keratinise.
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ceratitis f. inv. Queratitis.
• cast. queratitis.
• angl. keratitis.
ceratocon m. Queratocon.
• cast. queratocono.
• angl. keratoconus.
ceratodèrmia f. Queratodèrmia.
• cast. queratodermia.
• angl. keratoderma.
ceratoma f. Queratoma.
• cast. queratoma.
• angl. keratoma.
ceratomalàcia f. Queratomalàcia.
• cast. queratomalacia.
• angl. keratomalacia.
ceratoplàstia f. Queratoplàstia.
• cast. queratoplastia.
• angl. keratoplasty.
ceratosi f. Queratosi.
• cast. queratosis.
• angl. keratosis.
ceratotomia f. Queratotomia.
• cast. queratotomía.
• angl. keratotomy.
cercadits m. inv. Panadís superficial
estés al voltant de les vores de les
ungles.
• cast. panadizo (m.).
• angl. paronychia.
cerebel m. Part de l’encèfal que ocupa
la regió posteroinferior de la cavitat
craniana.
• cast. cerebelo.
• angl. cerebellum.
cerebel·litis f. inv. Inflamació del cerebel.
• cast. cerebilitis.
• angl. cerebellitis.
cerebel·lós -osa adj. Del cerebel o que
hi té relació.
• cast. cerebeloso -sa.
• angl. cerebellar.
cerebral adj. Del cervell o que hi té relació.
• cast. cerebral.
• angl. cerebral.
cerebritis f. inv. Encefalitis.
• cast. cerebritis.
• angl. cerebritis.

dominal i una altra en la paret uterina per a extraure un fetus de l’úter.
• cast. cesárea.
• angl. Caesarean section.
cetonúria f. Presència de cossos cetònics en l’orina.
• cast. cetonuria.
• angl. ketonuria.
cetosi f. Varietat d’acidosi originada
per l’excés de producció de cossos
cetònics.
• cast. cetosis.
• angl. ketosis.
cia f. Isqui.
• cast. cía.
• angl. hip bone.
cianocobalamina f. Vitamina B12, molècula complexa hidrosoluble present en els aliments d’origen animal, especialment en el fetge, els
ous i el peix, i que té un paper molt
important en la síntesi biològica
dels àcids nucleics i en el metabolisme de greixos i d’aminoàcids.
• cast. cianocobalamina.
• angl. cyanocobalamin.
cianosi f. Coloració blavosa de la pell
i de les mucoses, causada per trastorns circulatoris i, en especial, per
la concentració d’hemoglobina reduïda.
• cast. cianosis.
• angl. cyanosis.
cianòtic -a 1. adj. De la cianosi o que
hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que patix
cianosi.
• cast. cianótico -ca.
• angl. cyanotic.
ciàtic -a adj. 1. De l’anca o que hi té relació. 2. De l’isqui o que hi té relació.
• cast. ciático -ca.
• angl. sciatic.
ciàtica f. Neuràlgia del nervi ciàtic.
• cast. ciática.
• angl. sciatica.
cicatricial adj. De la cicatriu o de la cicatrització, o que hi té relació.
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cerebroespinal adj. Del cervell i de la
medul·la espinal, o que hi té relació.
• cast. cerebroespinal.
• angl. cerebrospinal.
cerebrovascular adj. Del cervell i dels
vasos sanguinis, o que hi té relació.
• cast. cerebrovascular.
• angl. cerebrovascular.
ceri m. Tricofitosi inflamatòria del cuiro cabellut.
• cast. cerio.
• angl. cerium.
cerumen m. Substància cerosa, groguenca i greixosa, que secreten les
glàndules del conducte auditiu.
• cast. cerumen.
• angl. ceruminous.
ceruminós -osa adj. 1. Del cerumen o
que hi té relació. 2. Que secreta cerumen. 3. Semblant al cerumen.
• cast. ceruminoso -sa.
• angl. ceruminous.
cervell m. Part de l’encèfal situada en
la zona anterior i superior del crani.
• cast. cerebro.
• angl. brain.
cervical 1. adj. Del coll, del coll uterí o
del coll vesical, o que hi té relació.
2. f. pl. Vèrtebres cervicals.
• cast. cervical.
• angl. cervical.
cervicàlgia f. Dolor de la zona cervical
de la columna.
• cast. cervicalgia.
• angl. cervicalgia.
cervicitis f. inv. Inflamació del coll uterí.
• cast. cervicitis.
• angl. cervicitis.
cervicoartrosi f. Artrosi localitzada en
les vèrtebres cervicals.
• cast. cervicoartrosis.
• angl. cervicoartrosis.
cèrvix f. Coll, especialment l’uterí.
• cast. cérvix.
• angl. cervix.
cesària f. Intervenció quirúrgica consistent a fer una incisió en la paret ab-
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• cast. cicatricial.
• angl. cicatricial.
cicatritzant adj. i m. Que estimula (un
medicament o una substància) la
cicatrització.
• cast. cicatrizante.
• angl. healing, cicatrisant.
cicatritzar v. tr., intr. i pron. Tancar o curar (una ferida, una nafra).
• cast. cicatrizar.
• angl. to heal.
cicatriu f. Senyal que queda en la pell
o en altres teixits orgànics després
de curada una ferida o una llaga.
• cast. cicatriz.
• angl. scar.
ciclitis f. inv. Inflamació del cos ciliar.
• cast. ciclitis.
• angl. cyclitis.
ciclocefàlia f. Ciclopia.
• cast. ciclocefalia.
• angl. cyclocephalia.
cicloespasme m. Contracció espasmòdica del múscul ciliar.
• cast. cicloespasmo.
• angl. cyclospasm.
ciclopia f. Malformació congènita caracteritzada per l’existència d’una
única òrbita òssia i l’absència del
nas, o la presència d’este en estat
rudimentari.
• cast. ciclopía.
• angl. cyclopean.
cicloplegia f. Paràlisi del múscul ciliar,
que impedix l’acomodació.
• cast. cicloplejía.
• angl. cycloplegia.
cifoscoliosi f. Deformitat de la columna vertebral que es manifesta en
un corbament cap avant i cap a un
cantó.
• cast. cifoscoliosis.
• angl. kyphoscoliosis.
cifosi f. Curvatura anormal de la columna vertebral, de convexitat
posterior, habitualment en la regió
dorsal.
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• cast. cifosis.
• angl. cyphosis.
cifòtic -a 1. adj. De la cifosi o que hi té
relació. 2. adj. i m. i f. Que patix cifosi.
• cast. cifótico -ca.
• angl. kyphotic.
ciliar adj. 1. De les pestanyes o que hi
té relació. 2. Que està situat (un òrgan) en el globus de l’ull.
• cast. ciliar.
• angl. ciliar.
ciliat -ada adj. Proveït de pestanyes.
• cast. ciliado -da.
• angl. ciliate.
cilindroma m. Tumor d’evolució lenta constituït per cordons epitelials
anastomitzats en forma de xarxa.
• cast. cilindroma.
• angl. cylindroma.
cinanestèsia f. Pèrdua de la facultat de
percebre la sensació de moviment
a causa d’un trastorn de la sensibilitat profunda.
• cast. cinanestesia.
• angl. kinanaesthesia.
cinesiteràpia f. Mètode terapèutic
per mitjà de moviments actius o
passius de tot el cos o d’alguna de
les seues parts.
• cast. cinesiterapia.
• angl. kinesiotherapy.
cinestèsia f. Sensació per la qual es
percep el moviment muscular, el
pes o la posició dels membres del
cos.
• cast. cinestesia.
• angl. kinaesthesia.
cinetosi f. Vertigen vestibular fals, produït pel moviment dels vehicles,
que sol provocar nàusees i vòmits.
• cast. cinetosis.
• angl. kinetosis.
cíngol m. En el cervell, conjunt de fibres d’associació que hi ha en l’interior de la circumvolució del cos callós i que connecten el lòbul frontal
amb el lòbul temporal.

circumvolució f. pl. Relleus en la superfície del cervell separats per solcs.
• cast. circunvolución.
• angl. circumvolution.
cirrosi f. Malaltia degenerativa i difusa
d’un òrgan, especialment del fetge,
que provoca la pèrdua progressiva
de la seua funció.
• cast. cirrosis.
• angl. cirrhosis.
cirròtic -a 1. adj. De la cirrosi o que hi
té relació. 2. adj. i m. i f. Que patix
cirrosi.
• cast. cirrótico -ca.
• angl. cirrhotic.
cirurgia f. Part de la medicina que té
per objecte tractar les malalties, les
deformitats o els traumatismes per
mitjà d’operacions.
• cast. cirugía.
• angl. surgery.
cirurgià -ana m. i f. Especialista en cirurgia.
• cast. cirujano -na.
• angl. surgeon.
cisalla f. Tisores que s’utilitzen per a
tallar els ossos.
• cast. cizalla.
• angl. metal shears.
cissura f. Solc més o menys profund i
sinuós situat en la superfície d’algunes vísceres, especialment en el
cervell i en els pulmons.
• cast. cisura.
• angl. groove.
cistectomia f. Resecció total o parcial
de la bufeta urinària.
• cast. cistectomía.
• angl. cystectomy.
cisterna f. Cavitat de l’organisme que
conté un líquid, especialment la
limfa o el líquid cefaloraquidi.
• cast. cisterna.
• angl. cistern.
cístic -a adj. De la bufeta, especialment de la bufeta biliar, o que hi té
relació.
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• cast. cíngulo.
• angl. cingulum.
cinocèfal -a adj. Que presenta cinocefàlia.
• cast. cinocéfalo -la.
• angl. cynocephallus.
cinocefàlia f. Malformació congènita
en què el cap sembla el d’un gos.
• cast. cinocefalia.
• angl. cynocephaly.
cintura f. Part del cos humà situada
davall de la caixa toràcica, la més
estreta del tronc.
• cast. cintura.
• angl. waist.
cintura escapular f. Anell ossi que,
constituït per la clavícula i l’omòplat, recolza sobre la caixa toràcica
i servix de suport per a les extremitats superiors.
• cast. cintura escapular.
• angl. scapular girdle.
cintura pelviana f. Anell ossi que,
constituït pels ossos ilíacs i el sacre,
servix de suport per a les extremitats inferiors.
• cast. cintura pelviana.
• angl. pelvic girdle.
circulació f. Moviment regular d’un
fluid en l’interior d’un organisme,
generalment a través de conductes.
• cast. circulación.
• angl. circulation.
circumcidar v. tr. Practicar una circumcisió.
• cast. circuncidar.
• angl. to circumcise.
circumcís -isa adj. Que ha sigut circumcidat.
• cast. circunciso -sa.
• angl. circumcised.
circumcisió f. Intervenció quirúrgica
consistent a seccionar el prepuci,
que es practica especialment com
a ritual religiós entre els jueus i els
musulmans.
• cast. circuncisión.
• angl. circumcision.
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• cast. cístico -ca.
• angl. cystic.
cisticercosi f. Infestació per paràsits
produïda per les larves de la tènia
del porc o de la tènia de la vaca.
• cast. cisticercosis.
• angl. cysticercosis.
cistina f. Matèria que s’obté a partir
dels càlculs urinaris i biliars.
• cast. cistina.
• angl. cystine.
cistinúria f. 1. Malaltia hereditària caracteritzada per una eliminació urinària excessiva de cistina i d’aminoàcids bàsics. 2. Presència de cistina
en l’orina.
• cast. cistinuria.
• angl. cystinuria.
cistitis f. inv. Inflamació aguda o crònica de la bufeta de l’orina.
• cast. cistitis.
• angl. cystitis.
cistocele f. Hèrnia de la bufeta urinària.
• cast. cistocele.
• angl. cystocele.
cistocentesi f. Punció evacuadora de
la bufeta de l’orina practicada amb
un trocar o una agulla.
• cast. cistocentesis.
• angl. cystocentesis.
cistografia f. Radiografia de la bufeta
de l’orina.
• cast. cistografía.
• angl. cystography.
cistometria f. Avaluació del to muscular de la paret de la bufeta urinària,
amb l’objectiu de mesurar-ne l’eficàcia.
• cast. cistometría.
• angl. cystometry.
cistoscopi m. Litoscopi.
• cast. cistoscopio.
• angl. cystoscope.
cistoscòpia f. Litoscòpia.
• cast. cistoscopia.
• angl. cystoscopy.
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cistotomia f. Operació d’incidir en la
bufeta, especialment per a l’extracció de càlculs o cossos estranys.
• cast. cistotomía.
• angl. cystotomy.
citodiagnòstic m. Diagnòstic basat en
l’estudi de les diverses formes cellulars trobades en un líquid orgànic
o en una lesió.
• cast. citodiagnóstico.
• angl. cytodiagnosis.
citopènia f. Dèficit d’elements cellulars, especialment en la sang.
• cast. citopenia.
• angl. cytopenia.
clamp [angl.] m. Utensili en forma de
pinça de braços llargs amb un dispositiu de fixació, que s’usa durant
les intervencions quirúrgiques per a
comprimir i obstruir temporalment
un vas sanguini o el tub digestiu, o
per a fixar alguna estructura anatòmica.
• cast. clamp.
• angl. clamp.
clatell m. Bescoll.
• cast. cogote.
• angl. back of the neck.
clau m. Dent punteguda situada a
cada costat de les incisives.
• cast. colmillo.
• angl. canine tooth.
claustre m. 1. Làmina prima de matèria grisa en cada hemisferi cerebral.
2. Estructura anatòmica que recorda per la seua forma un obstacle o
barrera o un lloc tancat.
• cast. claustro.
• angl. womb.
clavícula f. Os llarg i parell, situat transversalment en la part superior del
tòrax, i articulat per un extrem amb
l’estern i, per l’altre, amb l’omòplat.
• cast. clavícula.
• angl. clavicle.
clavicular adj. De la clavícula o que hi
té relació.

cients i el seu tractament. 3. Ensenyança mèdica a través de l’examen
i el tractament dels pacients en presència dels estudiants. 4. Conjunt
de símptomes característics d’una
malaltia.
• cast. clínica.
• angl. 1. private hospital. 2 i 3.
clinic. 4. syndrome.
clinodactília f. Afecció consistent en
una deformitat permanent dels dits
que adopten una curvatura central.
• cast. clinodactilia.
• angl. clinodactyly.
clisteri m. Ènema.
• cast. clister.
• angl. clyster.
clisteritzar v. tr. Administrar un clisteri
(a algú).
• cast. clisterizar.
• angl. to clysterise.
clitoridectomia f. Ablació quirúrgica
del clítoris.
• cast. clitoridectomía.
• angl. clitoridectomy.
clitoridi -ídia adj. Del clítoris o que hi
té relació.
• cast. clitorídeo -a.
• angl. clitoral.
clítoris m. inv. Òrgan sexual femení,
carnós i erèctil situat en l’angle anterior de la vulva.
• cast. clítoris.
• angl. clitoris.
clivella f. Clevill.
• cast. grieta.
• angl. crevice.
cloasma m. Afecció de la pell constituïda per taques pigmentàries ben
delimitades, localitzades quasi exclusivament en la cara.
• cast. cloasma.
• angl. chloasma.
clon1 m. 1. Conjunt d’organismes o de
cèl·lules genèticament idèntics, originats per multiplicació asexual a
partir d’una única cèlula o d’un únic
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• cast. clavicular.
• angl. clavicular.
claviculat -ada adj. Que té clavícules.
• cast. claviculado -da.
• angl. claviculate.
clevill m. Xicoteta fissura produïda en
l’epidermis i en la part superficial de
la dermis.
• cast. grieta (f.).
• angl. crevice.
clic m. 1. So que es pot sentir a vegades produït pels moviments de
l’articulació temporomandibular. 2.
Soroll sec i breu que es pot sentir en
l’exploració física i sobretot en l’auscultació cardíaca.
• cast. clic.
• angl. clik.
climateri m. Etapa de la vida que s’inicia amb la cessació natural de l’activitat de les glàndules sexuals, caracteritzada per una sèrie de fenòmens
que afecten tot l’organisme.
• cast. climaterio.
• angl. climacteric.
climatèric -a adj. Del climateri o que hi
té relació.
• cast. climatérico -ca.
• angl. climacteric.
climatoteràpia f. Utilització terapèutica de les propietats de determinats
climes.
• cast. climatoterapia.
• angl. climatotherapy.
clímax m. Orgasme.
• cast. clímax.
• angl. climax.
clínic -a 1. adj. De la clínica o que hi té
relació. 2. m. i f. Metge que es dedica
a l’exercici pràctic de la medicina.
• cast. clínico -ca.
• angl. 1. clinical. 2. consultant.
clínica f. 1. Establiment sanitari, generalment privat, on es presten determinats servicis mèdics. 2. Exercici
pràctic de la medicina relacionat
amb l’observació directa dels pa-
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organisme. 2. Conjunt de molècules
idèntiques d’àcid desoxiribonucleic,
obtingut a partir d’una mateixa seqüència original.
• cast. clon.
• angl. clone.
clon2 m. Sèrie de contraccions involuntàries i rítmiques que apareixen
en un grup muscular per l’extensió
brusca i passiva dels tendons.
• cast. clono.
• angl. clonus.
clònic1 -a adj. 1. Que s’ha obtingut (un
organisme) per clonació. 2. Que és
(una persona) idèntica a una altra.
• cast. clónico -ca.
• angl. clonal.
clònic2 -a adj. Del clon o que hi té relació.
• cast. clónico -ca.
• angl. clonic.
clonus m. inv. Clon.
• cast. clon.
• angl. clone.
clorèmia f. Concentració de clor en el
sèrum sanguini.
• cast. cloremia.
• angl. chloraemia.
clorhídria f. En el suc gàstric, taxa d’àcid
clorhídric lliure i de clor combinat
amb les matèries orgàniques.
• cast. clorhidria.
• angl. chlorhydria.
cloroformització f. Acció o efecte de
cloroformitzar.
• cast. cloroformización.
• angl. chloroformisation.
cloroformitzar v. tr. Administrar cloroform per a produir anestèsia.
• cast. cloroformizar.
• angl. to chloroform.
cloroma m. Tumor, de coloració verdosa, que apareix preferentment
en les regions frontoparietals del
crani.
• cast. cloroma.
• angl. chloroma.
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clorosi f. Anèmia que apareix quasi
exclusivament en el sexe femení
durant la pubertat o l’adolescència,
i que es caracteritza per una pallidesa verdosa groguenca de la pell.
• cast. clorosis.
• angl. chlorosis.
cloròtic -a 1. adj. De la clorosi o que
hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que patix
clorosi.
• cast. clorótico -ca.
• angl. chlorotic.
closca f. Conjunt d’ossos que formen la
part superior del crani.
• cast. tapa de los sesos, cráneo (m.).
• angl. blow your brains out, cranium.
coagulació f. Procés de transformació
de la sang en un sòlid per a tancar
una ferida o tallar una hemorràgia.
• cast. coagulación.
• angl. coagulation.
coagulopatia f. Alteració o dèficit dels
factors de la coagulació.
• cast. coagulopatía.
• angl. coagulopathy.
coana f. Orifici posterior de la cavitat
nasal que posa en comunicació
esta cavitat amb la bucal.
• cast. coana.
• angl. choana.
coaptació f. Acció de coaptar.
• cast. coaptación.
• angl. coaptation.
coaptar v. tr. Unir o ajustar (dos coses,
especialment les parts d’un os trencat, d’una juntura dislocada o els
llavis d’una ferida).
• cast. coaptar.
• angl. to coapt.
cobaltoteràpia f. Utilització terapèutica de cobalt radioactiu en forma de
radiacions ionitzants que penetren
en l’interior de l’organisme.
• cast. cobaltoterapia.
• angl. cobaltotherapy.
cocaïnisme m. Intoxicació crònica
produïda pel consum de cocaïna.

• cast. colagogo -ga.
• angl. cholagoge.
colangiocarcinoma m. Carcinoma derivat de les vies biliars intrahepàtiques o extrahepàtiques.
• cast. colangiocarcinoma.
• angl. cholangiocarcinoma.
colangiografia f. Radiografia de les vies
biliars, efectuada després de l’administració d’una substància de contrast.
• cast. colangiografía.
• angl. cholangiography.
colangíol m. Porció inicial de les vies
biliars intrahepàtiques formada a
partir dels capil·lars biliars.
• cast. colangiolo.
• angl. cholangiole.
colangitis f. inv. Inflamació d’origen
bacterià dels conductes biliars, associada a l’obstrucció de la via biliar
principal.
• cast. colangitis.
• angl. cholangitis.
colecistectomia f. Extirpació quirúrgica de la bufeta biliar.
• cast. colecistectomía.
• angl. cholecystectomy.
colecistitis f. inv. Inflamació de la bufeta biliar.
• cast. colecistitis.
• angl. cholecystitis.
colectomia f. Extracció quirúrgica, total o parcial, del còlon.
• cast. colectomía.
• angl. colectomy.
colèdoc m. Conducte biliar, format per
la reunió dels conductes hepàtic i cístic, que conduïx la bilis fins al duodé.
• cast. colédoco.
• angl. bile duct.
colelitiasi f. Presència de càlculs en la
bufeta biliar.
• cast. colelitiasis.
• angl. cholelithiasis.
colepoesi f. Colèresi.
• cast. colepoyesis.
• angl. cholepoiesis.
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• cast. cocainismo.
• angl. cocainism.
cocaïnòman -a adj. i m. i f. Que patix
cocaïnomania.
• cast. cocainómano -na.
• angl. cocaine addict.
coccidiosi f. Malaltia produïda per coccidis paràsits, que es manifesta amb
l’aparició de trastorns intestinals i
d’abscessos en els ossos, la pell, els
pulmons i el fetge.
• cast. coccidiosis.
• angl. coccidiosis.
coccigeal adj. Del còccix o que hi té
relació.
• cast. coccígeo -a.
• angl. coccygeal.
coccigi -ígia adj. Coccigeal.
• cast. coccígeo -a.
• angl. coccygeal.
còccix m. Os curt, imparell, central i simètric, constituït per la unió de les
últimes vèrtebres i articulat per la
base amb el sacre.
• cast. cóccix.
• angl. coccyx.
còclea f. 1. Òrgan o part del cos en
forma espiral. 2. Conducte de l’orella interna, caragol.
• cast. cóclea.
• angl. cochlea.
coentor f. Sensació molesta o dolorosa
anàloga a la que causa una cremada.
• cast. escozor (m.).
• angl. stinging, burning.
coïssor f. Coentor.
• cast. escozor (m.).
• angl. stinging, burning.
coix -a adj. i m. i f. Que camina amb dificultat a causa d’algun defecte en les
extremitats o perquè li’n falta una.
• cast. cojo -ja.
• angl. lame.
colagog -a adj. Que provoca l’expulsió
de la bilis cap al duodé, especialment com a resultat de la contracció
de la vesícula biliar.
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còlera m. Malaltia epidèmica aguda
d’origen bacterià, caracteritzada
per dolor abdominal, vòmits repetits i una forta diarrea, i que produïx
la deshidratació del malalt.
• cast. cólera.
• angl. cholera.
colèresi f. Formació i secreció de la bilis.
• cast. coleresis.
• angl. cholepoiesis.
colèric -a 1. adj. Del còlera o que hi té
relació. 2. adj. i m. i f. Que patix còlera.
• cast. colérico -ca.
• angl. choleraic.
colerina f. 1. Símptomes precursors
del còlera, primer període del còlera. 2. Forma benigna del còlera.
• cast. colerina.
• angl. cholerine.
colèstasi f. Detenció o alentiment considerable del fluix de la bilis.
• cast. colestasis.
• angl. cholestasis.
colesterolèmia f. 1. Concentració de
colesterol en sang. 2. Hipercolesterolèmia.
• cast. colesterolemia.
• angl. cholesterolaemia.
colibacil·losi f. Malaltia causada pels
colibacils.
• cast. colibacilosis.
• angl. colibacillosis.
còlic -a 1. adj. Del còlon o que hi té relació. 2. m. Accés dolorós agut ocasionat habitualment per l’espasme
d’un òrgan buit. 3. m. Diarrea.
• cast. cólico -ca.
• angl. 1. colon. 2. colic. 3. diarrhoea.
colinèrgic -a adj. Que actua per mitjà
de l’acetilcolina o com l’acetilcolina.
• cast. colinérgico -ca.
• angl. cholinergic.
colitis f. inv. Inflamació del còlon.
• cast. colitis.
• angl. colitis.
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coloboma m. 1. Falta congènita de
substància d’una part de l’ull. 2. Pèrdua traumàtica de la parpella.
• cast. coloboma.
• angl. coloboma.
còlon m. Part de l’intestí gros situada
entre el cec i el recte.
• cast. colon.
• angl. colon.
colonoscopi m. Endoscopi especial
per a la pràctica de la colonoscòpia.
• cast. colonoscopio.
• angl. colonoscope.
colonoscòpia f. Exploració interna del
còlon i, en general, de tot l’intestí
gros per mitjà d’un colonoscopi.
• cast. colonoscopia.
• angl. colonoscopy.
colostomia f. Creació quirúrgica d’una
obertura artificial o estoma del còlon en la superfície cutània.
• cast. colostomía.
• angl. colostomy.
colpocitologia f. Citologia de les cèllules de descamació fisiològica de
la vagina.
• cast. colpocitología.
• angl. colpocytology.
colposcopi m. Aparell que s’utilitza
per a efectuar una colposcòpia.
• cast. colposcopio.
• angl. colposcope.
colposcòpia f. Exploració visual de la
porció vaginal del coll uterí efectuada per mitjà del colposcopi.
• cast. colposcopia.
• angl. colposcopy.
columel·la f. Eix ossi del caragol de
l’òrgan de l’oïda.
• cast. columela.
• angl. columella.
columna f. Estructura anatòmica que
té forma de pilar o de columna.
• cast. columna.
• angl. spine.
columna vertebral f. Eix constitutiu
de l’endoesquelet, situat al llarg de

cés degeneratiu de liqüefacció cellular, durant el qual es formen vacúols en el citoplasma.
• cast. colicuación.
• angl. colliquation.
col·liri m. Preparació farmacèutica líquida destinada a aplicar-se en la
conjuntiva ocular per a tractar malalties dels ulls i de les parpelles.
• cast. colirio.
• angl. eye drops.
coma m. Estat clínic greu caracteritzat
per la pèrdua de la consciència, de
la motricitat voluntària i de la sensibilitat, amb conservació de les funcions vegetatives vitals.
• cast. coma.
• angl. coma.
comare f. Tècnica sanitària específicament preparada per a assistir i assessorar les dones durant l’embaràs
i el part.
• cast. comadrona.
• angl. midwife.
comarot m. Tècnic sanitari específicament preparat per a assistir i assessorar les dones durant l’embaràs i el
part.
• cast. comadrón.
• angl. midwife.
comatós -osa 1. adj. Del coma o que hi
té relació. 2. adj. i m. i f. Que està en estat de coma. 3. adj. Semblant al coma.
• cast. comatoso -sa.
• angl. comatose.
comissura f. Punt d’unió de dos parts
d’un òrgan, o d’òrgans diferents, que
en general delimiten una obertura,
especialment dels llavis o de les
parpelles.
• cast. comisura.
• angl. commisure.
comminució f. Fractura d’un os en diversos fragments, generalment menuts.
• cast. conminuta.
• angl. comminution.
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la línia mitjana dorsal del cos i format per una sèrie d’ossos curts, les
vèrtebres, disposats en fila i articulats entre si.
• cast. columna vertebral.
• angl. spinal column.
colúria f. Presència de bilirubina en
l’orina.
• cast. coluria.
• angl. choluria.
colze m. Part posterior i prominent de
l’articulació del braç i l’avantbraç.
• cast. codo.
• angl. elbow.
coll m. 1. Part del cos que unix el cap
amb el tronc. 2. Part més prima d’un
membre o d’una víscera.
• cast. cuello.
• angl. neck.
col·lagenosi f. Malaltia del col·lagen o
del teixit connectiu.
• cast. colagenosis.
• angl. collagenosis.
col·lapsar v. 1. tr. Produir un col·lapse.
2. pron. Patir un col·lapse.
• cast. colapsar.
• angl. to collapse.
col·lapse m. 1. Retracció anormal de les
parets d’un òrgan buit, com el cor o
els pulmons, amb l’afectació consegüent de les seues funcions. 2. Laxitud del to de les parets dels vasos
sanguinis xicotets en el curs d’una
insuficiència circulatòria aguda.
• cast. colapso.
• angl. 1. failure. 2. collapse.
collarí m. Colleró.
• cast. collarín.
• angl. cervical collar.
colleró m. Aparell ortopèdic que
s’ajusta al voltant del coll i que s’utilitza per a immobilitzar les vèrtebres cervicals.
• cast. collarín.
• angl. cervical collar.
col·liquació f. 1. Aprimament causat
per evacuacions abundants. 2. Pro-
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commoció f. Trastorn de les funcions
d’un òrgan, d’origen traumàtic i
sense que es produïsca cap lesió
anatòmica.
• cast. conmoción.
• angl. shock.
comorbiditat f. Coincidència en un sol
pacient de dos o més patologies
que en compliquen la curació.
• cast. comorbilidad.
• angl. comorbidity.
complicació f. Alteració que es manifesta durant el curs normal d’una
malaltia i que l’agreuja.
• cast. complicación.
• angl. complication.
compresa f. Tela o gasa plegada que
s’usa per a cobrir ferides, tallar hemorràgies o aplicar calor, fred o un
medicament.
• cast. compresa.
• angl. compress.
compressor m. Instrument quirúrgic
que servix per a comprimir una artèria o un altre òrgan.
• cast. compresor.
• angl. haemostat.
comprimit m. Preparat farmacèutic
obtingut per compressió de granulats o de pols, pastilla.
• cast. comprimido.
• angl. tablet.
comunicat d’alta m. Document en
què el metge acredita la capacitat d’un pacient per a abandonar
l’hospital o reincorporar-se a la vida
ordinària.
• cast. parte de alta.
• angl. discharge papers.
comunicat de baixa m. Document en
què el metge acredita la incapacitat
d’un pacient per a dur a terme el
seu treball o la seua activitat ordinària per causa de malaltia o accident.
• cast. parte de baja.
• angl. sick leave certificate.
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con m. Òrgan o estructura de forma
semblant a la d’un con.
• cast. cono.
• angl. cone.
conca f. 1. Concavitat on s’allotja l’ull.
2. Concavitat més profunda del pavelló de l’orella.
• cast. cuenca.
• angl. 1. socket. 2. auricular concha.
concreció f. Massa sòlida, generalment d’origen patològic, formada
per agregació i enduriment de diferents materials en una cavitat o en
un teixit.
• cast. concreción.
• angl. concretion.
còndil m. Extremitat d’un os, de forma
redona, que s’articula encaixant
amb el buit corresponent d’un altre
os.
• cast. cóndilo.
• angl. condyle.
condiloma m. Excrescència formada
per pàpules o per papil·lomes en
la regió de l’anus o dels genitals
externs.
• cast. condiloma.
• angl. condyloma.
condó m. Preservatiu.
• cast. condón.
• angl. condom.
condral adj. Del cartílag o que hi té
relació.
• cast. condral.
• angl. chondral.
condritis f. inv. Inflamació del cartílag.
• cast. condritis.
• angl. chondritis.
condrocalcinosi f. Malaltia caracteritzada per artritis inflamatòries recurrents, semblants a la gota.
• cast. condrocalcinosis.
• angl. chondrocalcinosis.
condrocrani m. Crani cartilaginós que
es forma en la fase embrionària i que
protegix el cervell fetal en desenvolupament.

• cast. conformación.
• angl. conformation, resignation.
confrontació f. Investigació de la compatibilitat entre elements orgànics,
procedents d’individus diferents,
per mitjà de tècniques basades en
el contacte dels elements.
• cast. cotejo (m.).
• angl. confrontation.
congelar v. tr. i pron. Danyar (els teixits
orgànics) i, especialment, produir la
necrosi d’una part extrema exposada a baixes temperatures.
• cast. congelar.
• angl. to freeze.
congènit -a adj. Que es té ja en el moment de nàixer, innat.
• cast. congénito -ta.
• angl. congenital.
congestió f. Augment de la quantitat
de sang d’un òrgan o d’un territori
orgànic, hiperèmia.
• cast. congestión.
• angl. congestion.
conglutinació f. Acció o efecte de conglutinar.
• cast. conglutinación.
• angl. conglutination.
conglutinant adj. i m. Que conglutina.
• cast. conglutinante.
• angl. conglutinant.
conglutinar v. tr. i pron. Ajuntar (els
fragments d’un òrgan), generalment utilitzant una substància glutinosa.
• cast. conglutinar.
• angl. to conglutinate.
coniosi f. Malaltia o estat morbós produït per la inhalació de pols.
• cast. coniosis.
• angl. coniosis.
conjuntiva f. Membrana mucosa molt
fina que recobrix la cara posterior
de les parpelles, la cara anterior del
globus ocular i el fons del sac.
• cast. conjuntiva.
• angl. conjunctiva.
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• cast. condrocráneo.
• angl. chondrocranium.
condroma m. Tumor benigne derivat
de les cèl·lules mesodèrmiques del
cartílag.
• cast. condroma.
• angl. chondroma.
condromalàcia f. Reblaniment anormal dels cartílags.
• cast. condromalacia.
• angl. chondromalacia.
condropatia f. Malaltia del cartílag.
• cast. condropatía.
• angl. chondropathy.
conducció f. Propietat d’algunes estructures de l’organisme per la qual
es transmeten els estímuls.
• cast. conducción.
• angl. conduction.
conducte m. Canal o tub per on circula
un fluid orgànic.
• cast. conducto.
• angl. tube.
conducte deferent m. Tub fibromuscular que unix la cua de l’epidídim
amb el conducte ejaculador.
• cast. conducto deferente.
• angl. vas deferens.
conducte ejaculador m. Conducte
que comença en la vesícula seminal
i afluïx a la uretra prostàtica.
• cast. conducto eyaculador.
• angl. ejaculatory duct.
conductibilitat f. Capacitat d’una fibra
muscular de transmetre a una fibra
contigua els impulsos que li arriben.
• cast. conductibilidad.
• angl. conductivity.
confluent adj. 1. Que es toquen i es confonen (uns grans, unes pústules), de
tan pròxims com estan. 2. Que presenta grans, pústules, molt pròxims.
• cast. confluente.
• angl. confluent.
conformació f. Estructura i disposició
de les parts que formen un cos organitzat o un òrgan.
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conjuntival adj. De la conjuntiva o
que hi té relació.
• cast. conjuntival.
• angl. conjuctival.
conjuntivitis f. inv. Inflamació de la
conjuntiva.
• cast. conjuntivitis.
• angl. conjunctivitis.
conjuntura f. Articulació, unió de dos
ossos.
• cast. coyuntura.
• angl. juncture.
consolidació f. Procés de curació
d’una fractura òssia amb tendència
a retornar les propietats primitives
a l’os.
• cast. consolidación.
• angl. consolidation.
consolidar v. tr. Tancar (una ferida).
• cast. consolidar.
• angl. to consolidate, to strengthen.
constipació f. Restrenyiment.
• cast. constipación.
• angl. constipation.
constipar v. 1. tr. i pron. Produir o agafar
un constipat. 2. tr. Causar constipació.
• cast. 1. constipar. 2. estreñir.
• angl. 1. to catch a cold. 2. to constipate.
constipat m. Afecció catarral de les
vies respiratòries altes, de naturalesa vírica o al·lèrgica, produïda per
efecte del fred o de la humitat.
• cast. resfriado.
• angl. cold.
constrényer v. tr. Estrényer i tancar (alguna cosa) per opressió.
• cast. constreñir.
• angl. to constrict.
constrictor -a adj. Que té el poder de
constrényer.
• cast. constrictor -ra.
• angl. constrictor.
consulta f. 1. Entrevista entre un pacient i el metge que l’atén. 2. Consultori.
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• cast. consulta.
• angl. 1. consultation. 2. surgery.
consultori m. Estructura assistencial
on un o més professionals sanitaris
reben en consulta ambulatòria.
• cast. consultorio.
• angl. surgery.
consumpció m. Aprimament i debilitació profunda de l’organisme, generalment produïts per una malaltia greu i prolongada o pel dejuni.
• cast. consunción.
• angl. consumption.
contactologia f. Part de la medicina
que s’ocupa de les indicacions i l’ús
de les lents de contacte.
• cast. contactología.
• angl. contactology.
contagi m. Transmissió directa o indirecta d’una malaltia infecciosa.
• cast. contagio.
• angl. contagion.
contagiar v. 1. tr. i pron. Transmetre
(una malaltia) per contagi. 2. pron.
Esdevindre malalt per contagi.
• cast. contagiar.
• angl. 1. to give. 2. to become infected.
contaminar v. tr. Infectar d’una malaltia contagiosa.
• cast. contaminar.
• angl. to contaminate, to pollute,
to infect.
continència f. Estat de l’esfínter que
funciona amb normalitat.
• cast. continencia.
• angl. continence.
contraanàlisi f. Anàlisi feta per a verificar-ne una altra.
• cast. contraanálisis (m.).
• angl. reanalysis.
contracció f. 1. Reducció del volum
o de la longitud d’un múscul. 2.
Reducció del múscul uterí durant
l’embaràs i en el moment del part.
• cast. contracción.
• angl. contraction.

contraobertura f. Tall o obertura que
es fa prop d’una ferida o d’un abscés per a facilitar-ne el drenatge.
• cast. contraabertura.
• angl. counteropening.
contús -usa adj. Que presenta contusió.
• cast. contuso -sa.
• angl. bruised.
contusió f. Lesió traumàtica produïda
en els teixits vius del cos per un xoc
violent, un colp o per pressió, que
no causa solució de continuïtat en
la pell.
• cast. contusión.
• angl. contusion.
contusionar v. tr. Produir una contusió
(en alguna part del cos).
• cast. contusionar.
• angl. to bruise.
convalescència f. 1. Estat de la persona que recobra gradualment el vigor i la salut després d’una malaltia.
2. Període de temps de recuperació
completa després d’una malaltia.
• cast. convalecencia.
• angl. recovery phase.
convulsió f. Contracció violenta i involuntària dels músculs del cos, d’origen patològic.
• cast. convulsión.
• angl. convulsion.
coprèmesi f. Vòmit de matèries fecals.
• cast. copremesis.
• angl. copremesis.
coproanàlisi f. Anàlisi dels excrements.
• cast. coproanálisis (m.).
• angl. coproanalysis.
copròlit m. Escíbal.
• cast. coprolito.
• angl. coprolith.
copròstasi f. Acumulació de matèries
fecals en el budell gros.
• cast. coprostasia.
• angl. coprostasis.
cor m. Òrgan central i motor de l’aparell circulatori, de naturalesa muscular.
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contracepció f. Anticoncepció.
• cast. contracepción.
• angl. contraception.
contraceptiu -iva 1. adj. Anticonceptiu. 2. m. Dispositiu o fàrmac que
s’utilitza per a evitar la fecundació.
• cast. contraceptivo -va.
• angl. contraceptive.
contraceptor -a adj. i m. i f. Que practica la contracepció.
• cast. contraceptor -ra.
• angl. contraceptor.
contractilitat f. Capacitat d’una fibra
muscular d’acurtar-se en una dimensió i d’eixamplar-se en les altres.
• cast. contractilidad.
• angl. contractility.
contractura f. Estat de rigidesa o de
contracció permanent involuntària,
reversible o no, d’un o més grups
musculars que mantenen la zona
respectiva en posició viciosa.
• cast. contractura.
• angl. contracture.
contraindicació f. Circumstància que
impedix l’aplicació d’un tractament
determinat.
• cast. contraindicación.
• angl. contraindication.
contraindicant m. Símptoma que
contradiu la indicació del remei que
semblava convenient.
• cast. contraindicante.
• angl. contraindicant.
contraindicar v. tr. Dissuadir (una persona) del benefici o de la utilitat
d’un medicament perjudicial o no
convenient en el tractament d’una
determinada afecció o malaltia.
• cast. contraindicar.
• angl. to contraindicate.
contraindicat -ada adj. Que és (un
medicament) perjudicial o no convenient en el tractament d’una determinada afecció o malaltia.
• cast. contraindicado -da.
• angl. contraindicated.
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• cast. corazón.
• angl. heart.
coracoïdal adj. De l’apòfisi coracoide o
que hi té relació.
• cast. coracoideo -a.
• angl. coracoidal.
coracoide adj. Que està corbat com el
bec d’un corb.
• cast. coracoide.
• angl. coracoid.
corbelló m. Os prominent del peu.
• cast. calcáneo.
• angl. calcaneus.
corcar-se v. pron. Cariar-se.
• cast. cariarse.
• angl. to decay.
corda f. Lligament, nervi i conducte
membranós del cos.
• cast. cuerda.
• angl. cord.
cordial adj. i m. Que reconforta o estimula (un medicament, una beguda)
el cor.
• cast. cordial.
• angl. invigorating.
corditis f. inv. Inflamació de les cordes
vocals.
• cast. corditis.
• angl. inflammation of the vocal
chords.
cordó m. Estructura anatòmica semblant a un cordó.
• cast. cordón.
• angl. cord.
cordó umbilical m. Cordó que unix el
melic del fetus a la placenta de la mare.
• cast. cordón umbilical.
• angl. umbilical cord.
cordotomia f. 1. Secció quirúrgica del
cordó anterolateral medul·lar per a
interrompre la conducció dels estímuls dolorosos aferents. 2. Secció
d’una corda vocal.
• cast. cordotomía.
• angl. cordotomy.
corea f. Malaltia crònica o aguda del
sistema nerviós central, que es ma98

nifesta amb moviments involuntaris, ràpids, desordenats i irregulars,
i que afecta d’una manera variable
les extremitats i el cap, i en els casos
més greus tot el cos.
• cast. corea.
• angl. chorea.
coreic -a 1. adj. De la corea o que hi té
relació. 2. adj. i m. i f. Que patix corea.
• cast. coreico -ca.
• angl. choreic.
corfa f. Capa seca de sang, de pus o
de serositat que es forma en les ferides.
• cast. costra.
• angl. scab.
cori m. 1. Membrana que envolta l’embrió, la més extensa de totes. 2. Capa
profunda dels vasos de la mucosa.
• cast. corion.
• angl. corium.
còrion m. Cori.
• cast. corion.
• angl. chorion.
coriza f. Inflamació aguda de la membrana mucosa de les cavitats nasals,
catarro nasal.
• cast. coriza.
• angl. coryza.
corneal adj. De la còrnia o que hi té
relació.
• cast. corneal.
• angl. corneal.
cornet m. Làmina òssia de dimensions
reduïdes situada en l’interior de les
cavitats nasals.
• cast. cornete.
• angl. concha.
còrnia f. Membrana transparent de
l’embolcall de l’ull que cobrix l’iris i
la pupil·la.
• cast. córnea.
• angl. cornea.
coroïdal adj. De la coroide o que hi té
relació.
• cast. coroidal.
• angl. choroid.

corpuscular adj. 1. Del corpuscle o
que hi té relació. 2. Constituït per
corpuscles.
• cast. corpuscular.
• angl. corpuscular.
corrugació f. Formació d’arrugues, especialment en la pell, produïda per
l’acció de certs músculs.
• cast. corrugación.
• angl. corrugation.
corrugador -a adj. Que produïx corrugació.
• cast. corrugador -ra.
• angl. wrinkling.
corset m. Aparell ortopèdic utilitzat
per a millorar les malalties de la
columna vertebral o per a immobilitzar-la després d’una intervenció
quirúrgica.
• cast. corsé.
• angl. corset.
còrtex m. 1. Zona externa d’alguns
òrgans. 2. Perifèria de la glàndula
suprarenal.
• cast. córtex.
• angl. cortex.
cortical 1. adj. Del còrtex d’un òrgan
o que hi té relació. 2. f. Substància
cortical.
• cast. cortical.
• angl. cortical.
corticalització f. Procés del desenrotllament embrionari pel qual són
transferides al còrtex cerebral funcions de centres més baixos, fins i
tot espinals.
• cast. corticalización.
• angl. corticalisation.
cos [pl. cossos] m. Conjunt de totes les
parts que constituïxen l’estructura
física d’una persona.
• cast. cuerpo.
• angl. body.
cos luti m. Teixit groguenc que ompli la cavitat dels fol·licles ovàrics
després de l’alliberament de l’òvul
madur, secreta una hormona feme-
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coroide f. Membrana de l’ull situada
entre l’escleròtica i la retina.
• cast. coroides.
• angl. choroid.
coroïditis f. inv. Inflamació de la membrana coroide.
• cast. coroiditis.
• angl. choroiditis.
corona f. 1. Part d’una dent que sobreïx de les genives. 2. Pròtesi fixa amb
què es protegix o se substituïx una
corona dental. 3. Anell de metall
que els dentistes posen a una dent
o un queixal, en la part immediata a
la geniva, per a poder subjectar-hi
una peça postissa al seu costat.
• cast. corona.
• angl. crown.
coronal adj. D’una comissura del cap i
de l’os del front, o que hi té relació.
• cast. coronal.
• angl. coronal.
coronar v. intr. Deixar veure el fetus en
el moment del part.
• cast. coronar.
• angl. to crown.
coronari -ària adj. Que patix una cardiopatia.
• cast. coronario -ria.
• angl. coronary.
coronariografia f. Mètode radiològic
que té per finalitat fer visibles les
dos artèries coronàries i les seues
branques a través de la injecció
d’una substància de contrast.
• cast. coronariografía.
• angl. coronary artery angiography.
coroneta f. Punt més eminent del cap
o del crani.
• cast. coronilla.
• angl. top of the head.
corpuscle m. Estructura cel·lular o
histològica de dimensions molt reduïdes.
• cast. corpúsculo.
• angl. corpuscle.
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nina i persistix quan l’òvul ha sigut
fecundat.
• cast. cuerpo lúteo.
• angl. corpus luteum.
costal adj. De les costelles o dels costats, o que hi té relació.
• cast. costal.
• angl. costal.
costàlgia f. 1. Dolor en les costelles. 2.
Neuràlgia intercostal.
• cast. costalgia.
• angl. intercostal neuralgia.
costat m. 1. Part dreta o part esquerra del tronc o del cos. 2. Part lateral
ixent del cos des de la cintura fins al
començament de la cuixa.
• cast. lado.
• angl. side.
costella f. Os llarg i encorbat que naix
en la columna vertebral i va cap al
pit on, juntament amb altres, forma
la caixa toràcica i exercix la funció
de protegir els òrgans que hi ha
dins.
• cast. costilla.
• angl. rib.
costura f. Senyal normalment allargat
que queda en la pell després de curada una ferida.
• cast. costura.
• angl. sewing seam.
cotiledó m. Lòbul de la cara uterina de
la placenta.
• cast. cotiledón.
• angl. cotyledon.
cotilèdon m. Cotiledó.
• cast. cotiledón.
• angl. cotyledon.
coxa f. Articulació de l’anca.
• cast. coxa.
• angl. coxa.
coxagra f. Dolor reumàtic de l’anca.
• cast. coxagra.
• angl. coxagra.
coxal 1. adj. Del costat o de la part superoexterior de la cuixa, o que hi
té relació. 2. m. Os pla dels dos que
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constituïxen la pelvis, i que s’articulen entre si als costats del cos i
també amb el sacre i els dos fèmurs.
• cast. coxal.
• angl. 1. coxal. 2. hip bone.
coxàlgia f. Dolor localitzat en la part
superior de la cuixa.
• cast. coxalgia.
• angl. coxalgia.
coxitis f. inv. Inflamació de l’articulació
coxofemoral.
• cast. coxitis.
• angl. coxitis.
crani m. Estructura òssia que constituïx el cap i que conté l’encèfal.
• cast. cráneo.
• angl. skull.
cranià -ana adj. Cranial.
• cast. craneano -na.
• angl. cranial.
cranial adj. Del crani o que hi té relació.
• cast. craneal.
• angl. cranial.
craniòclasi f. Xafament quirúrgic del
cap fetal per a facilitar l’extracció
d’un fetus mort.
• cast. craneoclasis.
• angl. cranioclasis.
cranioencefàlic -a adj. Del crani i de
l’encèfal, o que hi té relació.
• cast. craneoencefálico -ca.
• angl. cranioencephalic.
craniofacial adj. Del crani i de la cara,
o que hi té relació.
• cast. craneofacial.
• angl. craniofacial.
craniografia f. Descripció científica
del crani.
• cast. craneografía.
• angl. craniography.
craniogràfic -a adj. De la craniografia
o que hi té relació.
• cast. craneográfico -ca.
• angl. craniographic.
craniologia f. Part de l’anatomia que
estudia el crani i les seues parts.

• cast. crema.
• angl. cream.
cremada f. Lesió en un teixit produïda per l’acció del foc, per contacte
amb sòlids, líquids o gasos calents,
per electricitat, per radiacions, per
fricció o per agents càustics.
• cast. quemadura.
• angl. burn.
cremàster m. 1. Múscul menut i estriat
que acompanya el cordó espermàtic. 2. Mucró.
• cast. cremáster.
• angl. cremaster.
cremor f. Ardor, especialment el que
se sent en alguna part del cos.
• cast. quemazón.
• angl. burning sensation.
cresta f. Eminència estreta i allargada
del cos.
• cast. cresta.
• angl. crest.
cretí -ina adj. i m. i f. Que patix cretinisme.
• cast. cretino -na.
• angl. cretin.
cretinisme m. Malaltia endèmica o
heretada, pròpia d’algunes regions
muntanyoses, produïda per la insuficiència o l’absència de la glàndula tiroide, i caracteritzada per un
retard de la intel·ligència, generalment acompanyat de degeneració
física i de deformitats.
• cast. cretinismo.
• angl. cretinism.
cricoide adj. i m. Propi del cartílag anular inferior de la laringe.
• cast. cricoides.
• angl. cricoid.
criocauterització f. Cauterització per
congelació local.
• cast. criocauterización.
• angl. cryocautery.
criocirurgia f. Aplicació de les baixes
temperatures a les tècniques quirúrgiques.
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• cast. craneología.
• angl. craniology.
craniomalàcia f. Reblaniment dels ossos del crani.
• cast. craneomalacia.
• angl. craniomalacia.
cranioplàstia f. Cirurgia plàstica del
crani per a la correcció d’una deficiència òssia cranial.
• cast. craneoplastia.
• angl. cranioplasty.
craniòsquisi f. Absència total o parcial
de la volta cranial, amb exteriorització de les meninges i del cervell.
• cast. craneosquisis.
• angl. cranioschisis.
craniotomia f. 1. Operació consistent a
obrir i perforar el crani. 2. Perforació
del cap d’un fetus mort per a reduir-ne el volum i facilitar-ne el pas
per la pelvis.
• cast. craneotomía.
• angl. craniotomy.
craurosi f. 1. Estat de secor i retracció d’algunes zones de la pell o la
mucosa. 2. Atròfia progressiva dels
genitals externs femenins amb desaparició extensa o completa dels
llavis menors i del clítoris, i estenosi
de l’orifici uretral, que s’inicia durant la menopausa.
• cast. craurosis.
• angl. kraurosis.
creatorrea f. Presència de carn sense
digerir en els excrements.
• cast. creatorrea.
• angl. creatorrhoea.
crebassa f. Ferida xicoteta en forma
de tall, que sol fer-se al voltant dels
dits, però també en altres parts del
cos, com ara els llavis, com a conseqüència de la sequedat o del fred.
• cast. grieta.
• angl. chap.
crema f. Producte de consistència
pastosa d’aplicació farmacèutica i
cosmètica.
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• cast. criocirugía.
• angl. cryosurgery.
criogenitzar v. tr. Congelar (un ésser
viu) i mantindre’l a unes temperatures molt baixes, amb la finalitat
de realitzar una futura reanimació.
• cast. criogenizar.
• angl. to freeze cryogenically.
crioteràpia f. Teràpia que es basa fonamentalment en l’ús de temperatures molt baixes.
• cast. crioterapia.
• angl. cryotherapy.
cripta f. Cavitat glandular, fol·licle.
• cast. cripta.
• angl. crypt.
criptorquídia f. Absència d’un o dels
dos testicles en l’escrot perquè han
quedat retinguts en l’abdomen o
en el conducte inguinal.
• cast. criptorquidia.
• angl. cryptorchidy.
crisi f. Canvi important, per a millorar o
per a empitjorar, que es produïx en
el curs d’una malaltia.
• cast. crisis.
• angl. crisis.
crisoteràpia f. Tractament de certes
malalties amb la utilització de sals
d’or.
• cast. crisoterapia.
• angl. chrysotherapy.
crispar v. tr. i pron. Causar una contracció sobtada i transitòria (d’un
múscul o de qualsevol altre òrgan
contràctil).
• cast. crispar.
• angl. to contract.
cristal·lí m. Cos de forma esfèrica lenticular, situat darrere de la pupil·la
de l’ull, a través del qual convergixen els rajos de llum formant imatges sobre la retina.
• cast. cristalino.
• angl. crystalline.
crocidisme m. Moviments involuntaris de les mans en què el malalt
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arrapa i sembla buscar objectes xicotets dins del llit.
• cast. crocidismo.
• angl. crocidismus.
cromatòpsia f. 1. Capacitat visual de
percebre els colors. 2. Defecte visual que consistix a percebre els
objectes d’un color diferent del que
tenen.
• cast. cromatopsia.
• angl. chromatopsy.
cromosomopatia f. Alteració cromosòmica.
• cast. cromosomopatía.
• angl. chromosomopathy.
cromoteràpia f. Tractament i curació
de les malalties basada en els efectes produïts pels colors en l’organisme.
• cast. cromoterapia.
• angl. chromotherapy.
cronàxia f. Duració mínima d’aplicació d’un estímul per a provocar una
reacció determinada quan la intensitat d’estimulació administrada és
doble de la reobase.
• cast. cronaxia.
• angl. chronaxie.
crònic -a adj. De llarga duració o molt
arrelat.
• cast. crónico -ca.
• angl. chronic.
cronopatologia f. Estudi de les alteracions de la salut d’acord amb els
ritmes biològics.
• cast. cronopatología.
• angl. chronopathology.
cronotropisme m. Modificació de la
freqüència d’un moviment recurrent, com el del batec cardíac.
• cast. cronotropismo.
• angl. chronotropism.
crossa f. Bastó ortopèdic, de metall, de
fusta o d’un altre material, amb un
travesser en la part superior sobre
el qual recolza l’aixella o el colze i
un agafador en la part central.

cubital adj. De l’avantbraç o que hi té
relació.
• cast. cubital.
• angl. cubital.
cuboïdal adj. De l’os cuboide o que hi
té relació.
• cast. coboideo -a.
• angl. cuboidal.
cuboide m. Os curt situat en la part externa i superior del tars.
• cast. cuboides.
• angl. cuboid.
cuixa f. Part de la cama que va des del
maluc fins al genoll.
• cast. muslo (m.).
• angl. thigh.
cul m. 1. Part del cos formada pel conjunt de les dos natges. 2. Anus.
• cast. culo.
• angl. 1. backside. 2. anus.
cultiu m. 1. Tècnica de laboratori per
a obtindre i manejar quantitats
elevades de microorganismes i poder-los estudiar o extraure’n substàncies que interessen. 2. Població
activa microbiana obtinguda en un
medi de cultiu.
• cast. cultivo.
• angl. culture.
cuny m. Osset cuneïforme que forma
part del tars.
• cast. cuña (f.).
• angl. wedge.
cúpula f. Estructura o formació arredonida, que té forma de tina, de copa.
• cast. cúpula.
• angl. dome.
cura f. 1. Tractament especial que
s’aplica a un malalt perquè millore. 2. Aplicació de medicaments
i d’apòsits sobre una lesió. 3. Curació.
• cast. cura.
• angl. 1. treatment. 2 i 3. cure.
cura intensiva f. Aplicació contínua, en
departaments clínics especials, dels
procediments d’observació, diagnòs-
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• cast. muleta.
• angl. crutch.
crosta f. Corfa.
• cast. costra.
• angl. scab.
crostera f. Crosta d’una certa extensió
que es fa en una ferida o en una úlcera.
• cast. costraza.
• angl. scab.
cruiximent m. Adoloriment del cos
acompanyat d’un intens cansament propi de moltes malaties com
la grip.
• cast. molimiento.
• angl. achiness.
crúor m. Part presa de la sang coagulada, per oposició al sèrum.
• cast. crúor.
• angl. cruor.
cruorina f. Matèria colorant de la sang.
• cast. cruorina.
• angl. cruorin.
crup m. Malaltia infecciosa, que afecta
sobretot els xiquets, caracteritzada
per una tos ronca i per la producció
de falses membranes en la gola i en
les vies respiratòries i digestives superiors.
• cast. crup.
• angl. croup.
crupal adj. Del crup o que hi té relació.
• cast. crupal.
• angl. croupy.
crural adj. De la cuixa o que hi té relació.
• cast. crural.
• angl. crural.
cua f. Angle extern de l’ull on s’unixen
les parpelles.
• cast. ángulo del ojo, rabillo del
ojo.
• angl. corner of the eye.
cúbit m. Os més llarg i intern de
l’avantbraç.
• cast. cúbito.
• angl. ulna.
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tic i tractament adequats als malalts
greus.
• cast. cuidado intensivo (m.).
• angl. intensive care.
curació f. Acció o efecte de curar.
• cast. curación.
• angl. cure.
curador -a m. i f. Persona que cura.
• cast. curador -ra.
• angl. healer.
curar v. 1. tr. Tractar (un malalt, una
malaltia o un mal). 2. tr. i pron. Restituir la salut (a un malalt) aplicant
els remeis convenients. 3. tr. i pron.
Fer cessar (una malaltia, un símptoma).
• cast. curar.
• angl. 1. to treat. 2 i 3. to cure.
cureta f. Instrument en forma de cullera, amb les vores tallants i acabat en
un mànec, que s’utilitza per a raspar
una cavitat anatòmica.
• cast. cureta.
• angl. curette.
curetatge m. Acció de raspar amb la
cureta.
• cast. legrado.
• angl. curettage.
cursar v. intr. Desenrotllar-se, una malaltia o un símptoma.
• cast. cursar.
• angl. to develop a disease.
cutani -ània adj. De la pell o del cutis,
o que hi té relació.
• cast. cutáneo -a.
• angl. cutaneous.
cutícula f. 1. Estructura laminar prima
o pel·lícula que entapissa una superfície o recobrix una cavitat. 2.
Epidermis. 3. Capa exterior laminar
de la hidàtide d’un quist hidatídic,
en contacte directe amb l’òrgan
que l’allotja. 4. Replec epidèrmic
semilunar de l’ungla, que cobrix la
lúnula en una extensió variable.
• cast. cutícula.
• angl. cuticle.
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cutireacció f. Mitjà de diagnòstic que
s’utilitza en l’estudi de la immunitat
o hipersensibilitat de l’organisme i
que es basa en la reacció local de
la pell, després de practicar-hi una
escarificació, al contacte amb determinades substàncies.
• cast. cutirreacción.
• angl. skin test.
cutisector m. Instrument utilitzat en
medicina per a escindir fragments
de pell.
• cast. cutisector.
• angl. cutisector.

daltonisme m. Trastorn de la vista que
dificulta la percepció i distinció d’alguns colors, generalment el roig i el
verd.
• cast. daltonismo.
• angl. colour blindness.
dansateràpia f. Utilització de la dansa
amb una finalitat terapèutica.
• cast. danzaterapia.
• angl. dance therapy.
dartos m. inv. Conjunt de fibres musculars adherides a la part interna de
la pell de l’escrot en l’home i dels
llavis majors de la vulva en la dona.
• cast. dartos.
• angl. dartos.
de sobines loc. adv. En posició horitzontal, mirant cap al cel.
• cast. boca arriba.
• angl. face up, supine.
dèbit m. Quantitat de líquid o de gas
que, durant cada unitat de temps,
expulsa un òrgan qualsevol.
• cast. gasto.
• angl. output.
decalvant adj. Que fa caure els cabells.
• cast. decalvante.
• angl. decalvant.
decidu -ídua adj. Que ja té (l’endometri) implantat l’ou.
• cast. deciduo -dua.
• angl. deciduous.
decol·lació f. En un part difícil, separació del cap del fetus mort.
• cast. decolación.
• angl. beheading.
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dacrioadenàlgia f. Dolor que se sent
en la glàndula lacrimal.
• cast. dacrioadenalgia.
• angl. dacryoadenalgia.
dacrioadenitis f. inv. Inflamació de la
glàndula lacrimal.
• cast. dacrioadenitis.
• angl. dacryoadenitis.
dacriocistitis f. inv. Inflamació del sac
lacrimal produïda per l’obstrucció
del conducte nasolacrimal.
• cast. dacriocistitis.
• angl. dacryocystitis.
dacriòlit f. Càlcul situat en el sac lacrimal o en el canalicle lacrimal.
• cast. dacriolito.
• angl. dacryolith.
dacriolitiasi f. Trastorn consistent en
la presència de dacriòlits.
• cast. dacriolitiasis.
• angl. dacryolithiasis.
dacriopiorrea f. Alteració patològica
consistent en l’emissió de llàgrimes
mesclades amb pus.
• cast. dacriopiorrea.
• angl. dacryopyorrhoea.
dacriorrea f. Flux lacrimal excessiu.
• cast. dacriorrea.
• angl. dacryorrhoea.
dactilitis f. inv. Inflamació d’un dit.
• cast. dactilitis.
• angl. dactylitis.
daltònic -a adj. 1. Del daltonisme o que
hi té relació. 2. Que patix daltonisme.
• cast. daltónico -ca.
• angl. colour-blind.
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decorticar v. tr. Despullar (un òrgan o
una part) d’allò que l’envolta.
• cast. decorticar.
• angl. to decorticate.
decúbit m. Posició del cos quan està
estés de manera horitzontal.
• cast. decúbito.
• angl. decubitus.
decussació f. Encreuament de fibres
o fascicles nerviosos en forma d’aspa.
• cast. decuso (m.).
• angl. decussation.
defecació f. Expulsió dels excrements
per l’anus.
• cast. defecación.
• angl. defecation.
defecar v. intr. Expel·lir els excrements.
• cast. defecar.
• angl. to defecate.
defervescència f. Descens o desaparició de la febra.
• cast. defervescencia.
• angl. defervescence.
deficiència f. Estat patològic en què,
de forma hereditària o adquirida,
està absent un compost necessari
per al funcionament fisiològic normal d’un organisme.
• cast. deficiencia.
• angl. deficiency.
dèficit m. Quantitat que indica el valor
en què un percentatge, una taxa o
un valor és menor que un altre considerat homogeni.
• cast. déficit.
• angl. deficiency.
deflexió f. Moviment d’extensió del
cap del fetus durant el part.
• cast. deflexión.
• angl. deflection.
deformitat f. Alteració, congènita o
adquirida, de la configuració o de
les mides d’un òrgan o de tot l’organisme.
• cast. deformidad.
• angl. deformity.
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degeneració f. Alteració dels teixits
o elements anatòmics, amb canvis
químics de la substància constituent i pèrdua dels caràcters i de les
funcions essencials.
• cast. degeneración.
• angl. degeneration.
degenerar v. intr. Modificar l’estructura
morfològica, un òrgan, un teixit o
una cèl·lula, per causes patològiques.
• cast. degenerar.
• angl. to degenerate.
degenerescència f. Degeneració, especialment d’un cos organitzat.
• cast. degeneración.
• angl. degenerescence.
degenerescent adj. Que sofrix degeneració.
• cast. degenerante.
• angl. degenerescent.
deglució f. Pas de substàncies de la
boca a l’estómac.
• cast. deglución.
• angl. swallowing.
deglutició f. Deglució.
• cast. deglución.
• angl. swallowing.
deglutir v. tr. Engolir (els aliments).
• cast. deglutir.
• angl. to swallow.
dehiscència f. Obertura natural o espontània d’un òrgan.
• cast. dehiscencia.
• angl. dehiscence.
dejecció f. 1. Expulsió de matèries fecals. 2. Conjunt de les matèries fecals expulsades.
• cast. deyección.
• angl. 1. dejection. 2. feces.
deliri m. 1. Psicosi més o menys transitòria caracteritzada per un grau determinat d’incoherència i confusió
mentals, d’excitació nerviosa i d’allucinacions, sobretot de caràcter
visual. 2. Creença falsa de la qual el
malalt està fermament convençut a
pesar de no tindre proves concretes.

dentadura f. Conjunt de les dents
d’una persona.
• cast. dentadura.
• angl. teeth.
dental adj. De la dent o que hi té relació.
• cast. dental.
• angl. dental.
dentari -ària 1. adj. Dental. 2. m. Os
del maxil·lar inferior que suporta les
dents.
• cast. 1. dentario -ia. 2. maxilar.
• angl. 1. dental. 2. jaw.
dentat m. Dentadura.
• cast. dentadura (f.).
• angl. teeth.
dentició f. Acció o efecte de dentar,
d’eixir-li les dents a algú.
• cast. dentición.
• angl. teething.
denticle m. Corpuscle de dentina
allotjat en la polpa dental.
• cast. dentículo.
• angl. denticle.
dentina f. Substància dura, compacta i
blanca que forma la massa principal
de les dents, coberta per l’esmalt en
la corona i pel cement en l’arrel.
• cast. dentina.
• angl. ivory of tooth.
dentista (o dentiste -a) m. i f. Especialista en el tractament de malalties
dentals i en la col·locació de dents
postisses.
• cast. dentista.
• angl. dentist.
depilació f. Caiguda del pèl.
• cast. depilación.
• angl. depilation.
depleció f. Disminució de la quantitat
de líquid contingut en l’organisme
o en un òrgan.
• cast. depleción.
• angl. depletion.
depletiu -iva adj. Que servix (un mitjà
terapèutic) per a disminuir la quantitat de líquid contingut en l’organisme.
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• cast. delirio.
• angl. 1. delirium. 2. delusion.
delitescència f. 1. Desaparició sobtada
dels símptomes d’una malaltia. 2.
Període de latència d’un verí o d’un
agent que produïx malaltia.
• cast. delitescencia.
• angl. 1. delitescence. 2. incubation
period.
deltoïdal adj. Del múscul deltoide o
que hi té relació.
• cast. deltoideo -a.
• angl. deltoidal.
deltoide m. Múscul de forma
triangular que unix el braç amb el
muscle.
• cast. deltoides.
• angl. deltoid.
dendrita f. Prolongació curta ramificada, única o múltiple, del soma
cel·lular d’una neurona, a través de
la qual la cèl·lula rep els estímuls
procedents del medi o de neurones
veïnes, amb les quals establix una
sinapsi.
• cast. dendrita.
• angl. dendrite.
dengue m. Infecció vírica, epidèmica i
contagiosa, que produïx febra, dolors articulars i musculars, inflamació dels ganglis limfàtics i erupció
ocasional de la pell.
• cast. dengue.
• angl. dengue.
densitometria f. Tècnica per a mesurar
la massa òssia mitjançant diferents
procediments tècnics que es basen
en l’absorció de radiacions ionitzants per part del teixit ossi.
• cast. densitometría.
• angl. densitometry.
dent f. Cos dur d’ivori recobert d’esmalt, que, incrustat parcialment en
els maxil·lars, servix per a la prensió
i masticació dels aliments.
• cast. diente (m.).
• angl. tooth.
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• cast. depletivo -va.
• angl. depletive.
deposició f. Matèria produïda per
l’evacuació del ventre.
• cast. deposición.
• angl. stool.
depravar v. tr. Alterar morbosament.
• cast. depravar.
• angl. to deprave.
depressor -a 1. adj. Que deprimix o
abaixa. 2. m. Medicament que disminuïx les funcions del sistema nerviós central.
• cast. depresor -ra.
• angl. 1. depressor. 2. depressant.
depressor lingual m. Instrument en
forma d’espàtula que s’usa per a
abaixar o apartar la llengua del malalt quan s’efectua una inspecció
mèdica, bucal o de gola.
• cast. depresor lingual.
• angl. tongue depressor.
depuratiu -iva adj. i m. Que depura
(un medicament) els humors orgànics, principalment la sang.
• cast. depurativo -va.
• angl. blood tonic.
derma m. Dermis.
• cast. dermis (f.).
• angl. dermis.
dermàlgia f. Dolor de la pell d’origen
nerviós que es produïx sense lesió
aparent.
• cast. dermalgia.
• angl. dermalgia.
dermatitis f. inv. Inflamació de la pell.
• cast. dermatitis.
• angl. dermatitis.
dermatofitosi f. Tinya.
• cast. dermatofitosis.
• angl. dermatophytosis.
dermatoide adj. Que es caracteritza
especialment (un tipus de quist sebaci) pel fet de trobar-se immediatament davall de la pell.
• cast. dermatoide.
• angl. dermatoid.
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dermatòleg -òloga m. i f. Especialista
en dermatologia.
• cast. dermatólogo -ga.
• angl. dermatologist.
dermatòlisi f. Afecció cutània consistent en una hipertròfia de la pell i
del teixit subcutani, amb tendència
a la formació de plecs.
• cast. dermatólisis.
• angl. dermatolysis.
dermatologia f. Part de la medicina que
s’ocupa de les malalties de la pell.
• cast. dermatología.
• angl. dermatology.
dermatològic -a adj. De la dermatologia o que hi té relació.
• cast. dermatológico -ca.
• angl. dermatological.
dermàtom m. Instrument per a tallar
segments laminars de pell, usat en
cirurgia d’empelts cutanis.
• cast. dermátomo.
• angl. dermatome.
dermatomicosi f. Afecció de la pell
causada per fongs paràsits, que
produïx una picor forta.
• cast. dermatomicosis.
• angl. dermatomycosis.
dermatomiïtis f. inv. Col·lagenosi que
afecta preferentment la pell i els
músculs.
• cast. dermatomiositis.
• angl. dermatomyositis.
dermatoneurosi f. Afecció cutània secundària a una modificació del sistema
nerviós central, ganglionar o perifèric.
• cast. dermatoneurosis.
• angl. dermatoneurosis.
dermatopatia f. Dermatosi.
• cast. dermatopatía.
• angl. dermatopathy.
dermatopatologia f. Dermatologia.
• cast. dermatopatología.
• angl. dermapathology.
dermatosi f. Malaltia de la pell.
• cast. dermatosis.
• angl. dermatopathy.

desassimilar v. tr. Sotmetre a la desassimilació.
• cast. desasimilar.
• angl. to dissimilate.
desbridament m. Operació de desbridar.
• cast. desbridamiento.
• angl. debridement.
desbridar v. tr. 1. Seccionar la brida que
constreny (un òrgan), especialment
en el cas d’una hèrnia. 2. Dividir i
separar (teixits fibrosos, ulcerats,
macerats o amb col·leccions purulentes) amb un instrument tallant.
• cast. desbridar.
• angl. 1. to debride. 2. to unbridle.
descalcificació f. Disminució de la
substància càlcica que contenen els
ossos i altres teixits orgànics.
• cast. descalcificación.
• angl. decalcification.
descamació f. Caiguda, en forma
d’escames o de membranes, de les
cèl·lules de la capa còrnia de l’epidermis.
• cast. descamación.
• angl. desquamation.
descompensació f. Estat d’incapacitat
d’un òrgan per a realitzar les seues
funcions amb normalitat.
• cast. descompensación.
• angl. decompensation.
descompensat -ada adj. Que presenta descompensació.
• cast. descompensado -da.
• angl. decompensated.
descomposició f. Diarrea.
• cast. descomposición.
• angl. diarrhoea.
descompressió f. Modificació produïda en un organisme quan passa
d’una pressió forta a una pressió
menor.
• cast. descompresión.
• angl. decompression.
desencadenant adj. i m. Que desencadena (un factor) un procés mòrbid.
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dèrmic -a adj. De la pell o de la dermis,
o que hi té relació.
• cast. dérmico -ca.
• angl. dermic.
dermis f. inv. Capa inferior de la pell
que constituïx el substrat d’on l’epidermis i els annexos cutanis obtenen l’aliment.
• cast. dermis.
• angl. dermis.
dermitis f. inv. Dermatitis.
• cast. dermitis.
• angl. dermatitis.
dermoide m. Quist de paret epidèrmica, que conté uns altres teixits i
restes embrionàries.
• cast. dermoide.
• angl. dermoid.
dermopatia f. Dermatosi.
• cast. dermopatía.
• angl. dermopathy.
dermoreacció f. Reacció inflamatòria, al·lèrgica i localitzada de
la pell causada pel contacte o la
introducció d’una substància a la
qual l’organisme mostra sensibilitat.
• cast. dermorreacción.
• angl. dermoreaction.
dermostosi f. Ossificació del derma.
• cast. dermostosis.
• angl. dermostosis.
dermotomia f. Dissecció anatòmica
de la pell.
• cast. dermotomía.
• angl. dermotomy.
derramament m. Acumulació anormal d’un líquid en una cavitat, o
eixida d’este fora del cos.
• cast. derrame.
• angl. efflux.
desassimilació f. Procés biològic de
degradació de les substàncies assimilades efectuat per mitjà d’una
sèrie de reaccions catabòliques.
• cast. desasimilación.
• angl. dissimilation.
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• cast. desencadenante.
• angl. unchaining.
desfibril·lació f. Mètode terapèutic
per a restituir en certs casos el ritme
cardíac, consistent en l’aplicació de
descàrregues de corrent continu,
despolaritzadores del cor, procedents d’un desfibril·lador.
• cast. desfibrilación.
• angl. defibrillation.
desfibril·lador m. Aparell utilitzat per
a produir la desfibril·lació.
• cast. desfibrilador.
• angl. defibrillator.
desfibril·lar v. tr. Fer que (el cor) deixe
de contraure les seues fibres de forma espontània i incontrolada.
• cast. desfibrilar.
• angl. to defibrillate.
desfila f. Conjunt de trossos de fil
obtinguts desfilant un teixit que
s’utilitza especialment per a curar
llagues, ferides o en odontologia.
• cast. hila.
• angl. loose thread.
deshidratació f. Disminució o pèrdua
de l’aigua que s’ha de trobar en els
teixits orgànics.
• cast. deshidratación.
• angl. dehydration.
desinfectar v. tr. Eliminar (d’algú, d’algun animal o d’alguna cosa) els
paràsits i els microorganismes causants de malalties contagioses.
• cast. desinfectar.
• angl. to disinfect.
desintoxicació f. Eliminació de les
substàncies tòxiques d’un organisme per mitjà d’una acció terapèutica o natural.
• cast. desintoxicación.
• angl. detoxification.
desintubar v. tr. Llevar els tubs introduïts en un conducte de l’organisme (d’un malalt).
• cast. desintubar.
• angl. to extubate.
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desmai m. Pèrdua dels sentits, de
duració breu.
• cast. desmayo.
• angl. faint.
desmaiar-se v. pron. Perdre els sentits.
• cast. desmayarse.
• angl. to faint.
desmielinització f. Pèrdua de la mielina del teixit nerviós.
• cast. desmielinización.
• angl. demyenilisation.
desmineralització f. Disminució o pèrdua excessiva de substàncies minerals necessàries per a l’organisme.
• cast. desmineralización.
• angl. demineralisation.
desmineralitzar-se v. pron. Perdre
(l’organisme) una quantitat anormal de components minerals.
• cast. desmineralizarse.
• angl. to demineralise.
desmoide m. Fibroma que, per la consistència, sembla un lligament.
• cast. desmoide.
• angl. desmoid.
desmologia f. Tractat sobre els lligaments.
• cast. desmología.
• angl. desmology.
desnutrició f. Trastorn de la salut a
causa d’una falta d’equilibri entre
les aportacions alimentàries i les
necessitats de l’organisme.
• cast. desnutrición.
• angl. malnutrition.
desopilació f. Acció de desopilar.
• cast. desopilación.
• angl. deoppilation.
desopilar v. tr. Curar l’opilació.
• cast. desopilar.
• angl. to deoppilate.
despreniment m. Separació de teixits
normalment adherits.
• cast. desprendimiento.
• angl. detachment.
dessensibilització f. 1. Privació de la
sensibilització nerviosa. 2. Procés

dexiocàrdia f. Desviació del cor cap al
costat dret.
• cast. dexiocardia.
• angl. dexiocardia.
diabètic -a 1. adj. De la diabetis o que
hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que patix
diabetis.
• cast. diabético -ca.
• angl. diabetic.
diabetis f. inv. Malaltia que provoca una
secreció d’insulina insuficient o nul·la
i un excés de glucosa en el pacient.
• cast. diabetes.
• angl. diabetes.
diàcrisi f. 1. Crisi característica d’una
malaltia. 2. Evacuació de serositat
per les glàndules de la pell i dels
intestins que acompanya ocasionalment esta crisi.
• cast. diacrisis.
• angl. diacrisis.
diàfisi f. Cos o part mitjana dels ossos
llargs.
• cast. diáfisis.
• angl. diaphysis.
diafisial adj. De la diàfisi o que hi té
relació.
• cast. diafisial.
• angl. diaphyseal.
diaforesi f. Sudació, especialment si és
profusa.
• cast. diaforesis.
• angl. diaphoresis.
diaforètic -a 1. adj. De la diaforesi o
que hi té relació. 2. adj. i m. Sudorífic.
• cast. diaforético -ca.
• angl. diaphoretic.
diafragma m. 1. Múscul que separa
la cavitat toràcica de l’abdominal.
2. Paret membranosa o calcària,
que separa dos òrgans o dos cavitats d’un òrgan. 3. Anticonceptiu
consistent en un casquet de goma
flexible que es col·loca al fons de
la vagina cobrint totalment l’orifici
extern del coll uterí, de manera que
impedix l’accés del semen a l’úter.
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per mitjà del qual s’intenta reduir
l’excessiva capacitat de reacció que
alguns organismes adquirixen enfront dels antígens responsables de
les crisis al·lèrgiques.
• cast. desensibilización.
• angl. desensitisation.
desviació f. Direcció viciosa o anormal
d’una part del cos o d’un òrgan.
• cast. desviación.
• angl. curvature.
desviar-se v. pron. Separar-se (un òrgan o una part del cos, un fenomen
o una conducta) de la seua contextura, forma o direcció normals.
• cast. desviarse.
• angl. to deviate.
desvitalitzar v. tr. Llevar (a una dent) la
polpa i el nervi.
• cast. desvitalizar.
• angl. to devitalise.
detergent adj. i m. Que detergix.
• cast. detergente.
• angl. detergent.
detergir v. tr. Netejar (una ferida o una
llaga) eliminant-ne les secrecions
que la recobrixen.
• cast. deterger.
• angl. to clean.
deteriorament m. Procés pel qual es
perden progressivament les facultats psíquiques o físiques, o les dos
alhora.
• cast. deterioro.
• angl. deterioration.
detorsió f. Extensió violenta d’un muscle o d’un nervi.
• cast. detorsión.
• angl. dislocation.
detumescència f. Desaparició total o disminució del volum d’una inflamació.
• cast. detumescencia.
• angl. detumescence.
detumescent adj. Que es desunfla o
es resol.
• cast. detumescente.
• angl. detumescent.
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• cast. diafragma.
• angl. diaphragm.
diafragmatitis f. inv. Inflamació del diafragma.
• cast. diafragmatitis.
• angl. diaphragmatitis.
diafragmatocele f. Hèrnia del diafragma.
• cast. diafragmatocele.
• angl. diaphragmatocele.
diagnosi f. Diagnòstic 3.
• cast. diagnosis.
• angl. diagnosis.
diagnòstic -a 1. adj. Del diagnòstic o
que hi té relació. 2. m. Acció o efecte
de diagnosticar. 3. m. Pràctica mèdica
de determinar la naturalesa d’una
malaltia per mitjà de l’observació dels
seus símptomes i signes. 4. m. Qualificació que dona el metge a una malaltia, segons els signes que hi aprecia.
• cast. diagnóstico -ca.
• angl. 1 i 2. diagnostic. 3 i 4. diagnosis.
diagnosticar v. tr. Determinar el caràcter d’una malaltia per mitjà de
l’examen dels signes que presenta.
• cast. diagnosticar.
• angl. to diagnose.
diàlisi f. Hemodiàlisi.
• cast. diálisis.
• angl. dialysis.
dialitzar v. 1. tr. Realitzar (a algú) una
diàlisi. 2. pron. Sotmetre’s a un tractament de diàlisi.
• cast. dializar.
• angl. to dialyse.
diapasó m. Instrument metàl·lic en forma de U utilitzat en l’exploració de
la sensibilitat profunda i en el diagnòstic diferencial de les malalties de
l’òrgan auditiu.
• cast. diapasón.
• angl. tuning fork.
diapedesi f. Pas dels leucòcits i altres
cèl·lules sanguínies a través de les
parets dels vasos.
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• cast. diapédesis.
• angl. diapedesis.
diarrea f. Símptoma o fenomen morbós que consistix en evacuacions
de ventre líquides i freqüents.
• cast. diarrea.
• angl. diarrhoea.
diarreic -a 1. adj. De la diarrea o que hi té
relació. 2. adj. i m. i f. Que patix diarrea.
• cast. diarreico -ca.
• angl. diarrhoeic.
diartrosi f. Articulació que deixa l’os
mòbil en tots els sentits.
• cast. diartrosis.
• angl. diarthrosis.
diastàltic -a adj. Que fa contraure els
músculs.
• cast. diastáltico -ca.
• angl. diastaltic.
diàstasi f. Separació de dos ossos sense fractura o d’òrgans que normalment estan junts.
• cast. diastasis.
• angl. diastasis.
diastema m. Espai lliure entre dos
dents successives.
• cast. diastema.
• angl. diastema.
diàstole f. Moviment de dilatació del
cor i de les artèries quan la sang penetra en la seua cavitat.
• cast. diástole.
• angl. diastole.
diastòlic -a adj. De la diàstole o que hi
té relació.
• cast. diastólico -ca.
• angl. diastolic.
diastròfia f. Deformitat que es produïx
en una estructura òssia, muscular,
tendinosa o nerviosa, com a resultat d’una torsió.
• cast. diastrofia.
• angl. diastrophy.
diàtesi f. Predisposició orgànica a contraure una determinada malaltia.
• cast. diátesis.
• angl. diathesis.

• cast. dietoterapia.
• angl. dietotherapy.
difiodont -a adj. Que té dos denticions
successives, la de llet i la definitiva.
• cast. difiodonto -ta.
• angl. diphyodont.
diftèria f. Malaltia infecciosa aguda,
epidèmica, caracteritzada per la
formació de falses membranes en
la gola.
• cast. difteria.
• angl. diphtheria.
diftèric -a 1. adj. De la diftèria o que hi
té relació. 2. adj. Que té unes característiques semblants a les de la diftèria. 3. adj. i m. i f. Que patix diftèria.
• cast. diftérico -ca.
• angl. 1. diphtherial. 2 i 3. diphtheritic.
digàstric -a adj. Que és un dels (músculs) depressors de la mandíbula.
• cast. digástrico -ca.
• angl. digastric.
digerir v. tr., intr. i pron. Efectuar una
digestió.
• cast. digerir.
• angl. to digest.
digestibilitat f. Percentatge d’un aliment que és absorbit en el tracte
intestinal i passa al cos.
• cast. digestibilidad.
• angl. digestibility.
digestió f. Procés pel qual els aliments
ingerits es transformen en substàncies assimilables per a l’organisme.
• cast. digestión.
• angl. digestion.
digestiu -iva 1. adj. De la digestió o
que hi té relació. 2. adj. i m. Que
servix per a la digestió, que ajuda
o facilita la digestió. 3. adj. i m. Que
s’aplica (un medicament) per a
promoure i sostindre la supuració
de les úlceres i ferides de l’aparell
digestiu.
• cast. digestivo -va.
• angl. digestive.
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diatètic -a adj. De la diàtesi o que hi té
relació.
• cast. diatésico -ca.
• angl. diathetic.
diazoreacció f. Reacció de determinació de l’urobilinogen en l’orina,
usada en el diagnòstic diferencial
de les icterícies.
• cast. diazorreacción.
• angl. diazo reaction.
dicèfal -a adj. i m. i f. Que presenta (un
fetus) dicefàlia, amb un únic coll o
amb dos.
• cast. dicéfalo -la.
• angl. dicephalous.
dicefàlia f. Deformitat fetal caracteritzada per l’existència de dos caps, la
qual es pot presentar amb coll únic
o amb coll doble, amb dos braços i
dos cames o amb dos cames i quatre braços.
• cast. dicefalia.
• angl. dicephaly.
dídim -a 1. adj. Que consta (un òrgan)
de dos mitats ben diferenciades. 2.
m. Testicle.
• cast. dídimo -ma.
• angl. didymus.
diencèfal m. Part central del cervell
anterior.
• cast. diencéfalo.
• angl. diencephalon.
dièresi f. Procediment quirúrgic que
s’utilitza per a dividir els teixits orgànics.
• cast. diéresis.
• angl. diaeresis.
dieta f. Règim d’alimentació en què el
metge o el dietista limita, prohibix
o prescriu certs aliments.
• cast. dieta.
• angl. diet.
dietoteràpia f. Tractament dietètic,
usat com a mètode preventiu o bé
com a part del procediment terapèutic de diversos processos patològics.
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digitipuntura f. Pràctica terapèutica
derivada de l’acupuntura, en la qual
la pressió exercida per les puntes dels
dits en determinats punts del cos
humà reemplaça l’efecte de l’agulla.
• cast. digitipuntura.
• angl. shiatsu, acupressure.
dilatador -a 1. adj. Que dilata. 2. m.
Instrument per a engrandir o mantindre obert un orifici. 3. m. Fàrmac
dilatador.
• cast. dilatador -ra.
• angl. dilator.
dilatar v. 1. tr. i pron. Fer més ample o
més gran. 2. intr. Augmentar el diàmetre del coll de l’úter d’una dona
per a fer possible l’eixida del fetus
en el part.
• cast. dilatar.
• angl. to dilate.
dinamogènesi f. Desenrotllament oposat al concepte d’inhibició que s’aconseguix a través de l’estímul de la funció d’un òrgan.
• cast. dinamogénesis.
• angl. dynamogenesis.
diòptria f. Unitat de mesura del poder
convergent d’una lent, que correspon a la distància focal d’un metre.
• cast. dioptría.
• angl. dioptre.
diplegia f. Paràlisi que afecta parts simètriques del cos.
• cast. diplejía.
• angl. diplegia.
díploe m. Os esponjós situat entre dos
capes d’os compacte més dur.
• cast. diploe.
• angl. diploe.
diplogènesi f. Anomalia física originada per la fusió de dos embrions.
• cast. diplogénesis.
• angl. diplogenesis.
diplopia f. Defecte de la visió que consistix a veure dobles els objectes.
• cast. diplopía.
• angl. diplopia.
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diplòpic -a 1. adj. De la diplopia o que
hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que patix
diplopia.
• cast. diplópico -ca.
• angl. diplopic.
dipòdia f. Anomalia del desenrotllament caracteritzada per duplicació
d’un peu.
• cast. dipodia.
• angl. dipody.
disàrtria f. Dificultat per a l’articulació
de paraules que es produïx en algunes malalties nervioses.
• cast. disartria.
• angl. dysarthria.
disàrtric -a adj. De la disàrtria o que hi
té relació.
• cast. disártrico -ca.
• angl. dysarthric.
disbàsia f. Dificultat per a caminar causada per una lesió nerviosa.
• cast. disbasia.
• angl. dysbasia.
disc m. Òrgan o estructura anatòmica
de forma redona i aplatada.
• cast. disco.
• angl. disc.
discal adj. Del disc intervertebral o que
hi té relació.
• cast. discal.
• angl. disc.
discinèsia f. Anormalitat o dificultat
en els moviments corporals.
• cast. discinesia.
• angl. dyskinesia.
discissió f. 1. Incisió i separació d’un
tros d’un òrgan. 2. Operació que
consistix a obrir la càpsula del
cristal·lí per a eliminar una cataracta.
• cast. discisión.
• angl. discission.
discondroplàsia f. Anomalia del procés d’ossificació endocondral dels
ossos llargs.
• cast. discondroplasia.
• angl. chondrodysplasia.

disfunció f. Alteració o deficiència funcional d’un òrgan.
• cast. disfunción.
• angl. dysfunction.
disgenèsia f. Anomalia o defecte del
desenrotllament.
• cast. disgenesia.
• angl. dysgenesis.
disglòssia f. Trastorn del llenguatge
oral produït per malformacions o
lesions en algun dels òrgans articuladors.
• cast. disglosia.
• angl. speech disorder.
disglòssic -a 1. adj. De la disglòssia o
que hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que
patix disglòssia.
• cast. disglósico -ca.
• angl. disglossic.
disharmonia f. 1. Modificació en el
funcionament normal d’algunes
activitats fisiològiques correlacionades. 2. Organització patològica
de la personalitat traduïda en un
desequilibri entre la part dels coneixements i l’afectiva.
• cast. disarmonía.
• angl. lack of armony.
dishidrosi f. Afecció cutània caracteritzada per l’aparició de bambolles
menudes en les mans o en els peus,
especialment entre els dits.
• cast. dishidrosis.
• angl. dyshidrosis.
dislàlia f. Trastorn funcional permanent en l’emissió d’un so sense que
hi haja una causa sensorial ni motriu.
• cast. dislalia.
• angl. dyslalia.
dislàlic -a 1. adj. De la dislàlia o que
hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que patix
dislàlia.
• cast. dislálico -ca.
• angl. dyslalic.
dislèxia f. Dificultat d’identificar, comprendre i reproduir els símbols es-
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discràsia f. En la medicina antiga, desequilibri entre els quatre humors
del cos humà.
• cast. discrasia.
• angl. dyscrasia.
discromatòpsia f. Incapacitat per a
percebre o discernir els colors.
• cast. discromatopsia.
• angl. dyschromatopsia.
discromia f. Trastorn en la pigmentació de la pell.
• cast. discromía.
• angl. dyschromia.
disendocrínia f. Alteració en la funció
de les glàndules endocrines.
• cast. disendocrinia.
• angl. dysendocrinia.
disenteria f. Malaltia que es manifesta
per inflamacions importants del còlon i l’expulsió de nombroses deposicions, poc abundants, amb sang i
moc, acompanyades de febra, malestar general i desgana.
• cast. disentería.
• angl. dysentery.
disentèric -a adj. De la disenteria o
que hi té relació.
• cast. disentérico -ca.
• angl. dysenteric.
disestèsia f. Anomalia de la sensibilitat en general.
• cast. disestesia.
• angl. dysaesthesia.
disfàgia f. Dificultat o impossibilitat de
deglutir.
• cast. disfagia.
• angl. dysphagia.
disfèmia f. 1. Trastorn del llenguatge
oral que afecta l’emissió de la veu i
el ritme de pronunciació dels fonemes. 2. Tartamudesa.
• cast. disfemia.
• angl. dysphemia.
disfonia f. Trastorn de la fonació degut
a causes orgàniques o funcionals.
• cast. disfonía.
• angl. dysphonia.
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crits, que es manifesta en la confusió, la inversió i l’omissió de lletres,
síl·labes o paraules.
• cast. dislexia.
• angl. dyslexia.
dislèxic -a 1. adj. De la dislèxia o que
hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que patix
dislèxia.
• cast. disléxico -ca.
• angl. dyslexic.
dislocació f. Desplaçament del lloc
que un os ocupa dins d’una articulació.
• cast. dislocación.
• angl. dislocation.
dislocar v. tr. i pron. Traure del seu lloc
(un os o una articulació).
• cast. dislocar.
• angl. to dislocate.
dismenorrea f. Menstruació dolorosa.
• cast. dismenorrea.
• angl. dysmenorrhoea.
dismímia f. Trastorn del llenguatge
mímic caracteritzat per la impossibilitat d’usar i interpretar gestos.
• cast. dismimia.
• angl. dysmimia.
dismnèsia f. Trastorn de la memòria
que afecta la capacitat de fixar els
records.
• cast. dismnesia.
• angl. dysmnesia.
dismorfisme m. Forma defectuosa
que presenta un òrgan o un aparell
de l’organisme.
• cast. dismorfismo.
• angl. dismorfism.
disomia f. Deformació caracteritzada
per l’existència de dos cossos complets units per una o més parts.
• cast. disomía.
• angl. disomia.
disorèxia f. Inapetència.
• cast. disorexia.
• angl. dysorexia.
disòsmia f. Disminució patològica de
l’olfacte.
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• cast. disosmia.
• angl. dysosmia.
disostosi f. Alteració en el desenrotllament dels ossos.
• cast. disostosis.
• angl. dysostosis.
disparèunia f. Aparició d’una sensació dolorosa en l’àrea genital en el
moment d’efectuar el coit.
• cast. dispareunia.
• angl. dyspareunia.
dispensari m. Centre d’assistència
mèdica i farmacèutica vinculat als
servicis sanitaris públics.
• cast. dispensario.
• angl. clinic.
dispèpsia f. Digestió lenta i imperfecta, que causa sensació de repleció,
flatulència, ganes d’eructar i dolor
epigàstric.
• cast. dispepsia.
• angl. dyspepsia.
dispèptic -a 1. adj. De la dispèpsia o
que hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que
patix dispèpsia.
• cast. dispéptico -ca.
• angl. dyspeptic.
displàsia f. Anomalia en el desenrotllament de teixits, d’òrgans o de
parts anatòmiques.
• cast. displasia.
• angl. dysplasia.
displàstic -a 1. adj. De la displàsia o
que hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que té
(un individu) unes característiques
constitucionals corporals no assimilables a cap biotip.
• cast. displásico -ca.
• angl. dysplastic.
dispnea f. Dificultat per a respirar.
• cast. disnea.
• angl. dyspnoea.
dispneic -a 1. adj. De la dispnea o que
hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que patix
dispnea.
• cast. disneico -ca.
• angl. dyspnoeic.

• cast. distermia.
• angl. dysthermia.
distòcia f. Part laboriós o complicat.
• cast. distocia.
• angl. dystocia.
distòcic -a adj. De la distòcia o que hi
té relació.
• cast. distócico -ca.
• angl. dystocial.
distonia f. Alteració del to fisiològic.
• cast. distonía.
• angl. dystonia.
distòpia f. Posició anòmala d’un òrgan
o d’una part del cos.
• cast. distopia.
• angl. dystopia.
distorsió f. Esquinç.
• cast. distorsión.
• angl. sprain.
distròfia f. Desenrotllament defectuós
d’algun òrgan corporal produït per
un trastorn de la nutrició o del creixement.
• cast. distrofia.
• angl. dystrophy.
distròfic -a 1. adj. De la distròfia o que
hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que patix
distròfia.
• cast. distrófico -ca.
• angl. dystrophic.
disúria f. Expulsió dolorosa i incompleta de l’orina.
• cast. disuria.
• angl. dysuria.
disúric -a 1. adj. De la disúria o que hi
té relació. 2. adj. i m. i f. Que patix disúria.
• cast. disúrico -ca.
• angl. dysuric.
dit m. Cadascuna de les cinc prolongacions articulades distals de la mà i
del peu.
• cast. dedo.
• angl. finger; toe.
dit anular m. Dit quart de la mà.
• cast. dedo anular.
• angl. ring finger.
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dispràxia f. Pèrdua parcial de la capacitat de realitzar actes coordinats.
• cast. dispraxia.
• angl. dyspraxia.
disproteïnèmia f. Alteració de la proporció normal de les proteïnes plasmàtiques.
• cast. disproteinemia.
• angl. dysproteinaemia.
disqueratosi f. Trastorn patològic de
la formació de la queratina produït
per l’efecte de les cèl·lules de l’epidermis.
• cast. disqueratosis.
• angl. dyskeratosis.
disquèzia f. Defecació difícil o dolorosa.
• cast. disquecia.
• angl. dyschezia.
disrítmia f. Alteració del ritme normal
d’un òrgan o d’una funció.
• cast. disritmia.
• angl. dysrhythmia.
dissecar v. tr. Obrir (un ésser viu) i discernir-ne les parts per a estudiar-ne
l’anatomia o per a realitzar una intervenció quirúrgica.
• cast. disecar.
• angl. to dissect.
dissecció f. Acció o efecte de dissecar.
• cast. disección.
• angl. dissection.
dissector -a m. i f. Persona que fa disseccions.
• cast. disector -ra.
• angl. dissector.
distal adj. Allunyat de la línia central
de l’organisme.
• cast. distal.
• angl. distal.
distanàsia f. Tractament terapèutic
desproporcionat que allarga l’agonia dels malalts terminals.
• cast. distanasia.
• angl. dysthanasia.
distèrmia f. Temperatura anormal de
l’organisme.
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dit auricular m. Dit xicotet de la mà.
• cast. dedo auricular.
• angl. little finger.
dit del mig m. Dit tercer de la mà o del
peu.
• cast. dedo medio.
• angl. middle finger; middle toe.
dit índex m. Dit segon de la mà, més
pròxim al polze.
• cast. dedo índice.
• angl. index finger.
dit polze m. Dit primer i més gros de
la mà.
• cast. dedo pulgar.
• angl. thumb.
dit xicotet m. Dit quint de la mà o del
peu.
• cast. dedo meñique.
• angl. little finger; little toe.
diu m. Dispositiu intrauterí.
• cast. diu.
• angl. IUD.
diüresi f. 1. Excreció d’orina efectuada
pel renyó. 2. Quantitat d’orina secretada en un temps fixat.
• cast. diuresis.
• angl. diuresis.
diürètic -a adj. i m. Que afavorix (una
substància) l’excreció d’orina.
• cast. diurético -ca.
• angl. diuretic.
diverticle m. Apèndix buit i acabat en
forma de sac, natural o patològic,
en una cavitat o en un canal, com
ara l’intestí.
• cast. divertículo.
• angl. diverticulum.
diverticular adj. Del diverticle o que hi
té relació.
• cast. diverticular.
• angl. diverticular.
diverticulitis f. inv. Inflamació dels diverticles.
• cast. diverticulitis.
• angl. diverticulitis.
diverticulosi f. Presència de diverticles en el tub digestiu.
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• cast. diverticulosis.
• angl. diverticulosis.
divulsió f. 1. Dilatació forçada d’un canal o d’un conducte. 2. Ruptura de
teixits de l’organisme.
• cast. divulsión.
• angl. divulsion.
docimàsia f. Sèrie de proves a què se
sotmet el pulmó del fetus mort per
a saber si ha respirat abans de morir.
• cast. docimasia.
• angl. docimasia.
docimàstic -a adj. De la docimàsia o
que hi té relació.
• cast. docimástico -ca.
• angl. docimastic.
doctor -a m. i f. Metge.
• cast. doctor -ra.
• angl. doctor.
dolicocòlon m. Còlon anormalment
llarg.
• cast. dolicocolon.
• angl. dolichocolon.
dolor m. Patiment físic, sensació desagradable en alguna part del cos.
• cast. dolor.
• angl. ache.
donant adj. i m. i f. Que subministra (un
organisme o una persona) un òrgan
o un fragment de teixit per a ser trasplantat, o sang per a ser transfosa.
• cast. donante.
• angl. donor.
dormitiu -iva adj. i m. Que fa dormir.
• cast. dormitivo -va.
• angl. narcotic.
dors m. 1. Esquena. 2. Part posterior
del tronc que va des de l’última
vèrtebra cervical fins al sacre. 3. Part
superior de certs òrgans com el nas,
la llengua o el peu.
• cast. dorso.
• angl. back.
dorsal 1. adj. Del dors o que hi té relació. 2. m. pl. Músculs del dors.
• cast. dorsal.
• angl. dorsal.

drogat -ada m. i f. Drogoaddicte.
• cast. drogado -da.
• angl. drug addict.
drogoaddicció f. Addició a alguna
droga.
• cast. drogadicción.
• angl. drug addiction.
drogoaddicte -a adj. i m. i f. Addicte al
consum d’alguna droga.
• cast. drogadicto -ta.
• angl. drug addict.
duodé m. Primera part de l’intestí prim
que va des de l’estómac fins al jejú
i forma una ampla C que envolta el
cap del pàncrees.
• cast. duodeno.
• angl. duodenum.
duodenal adj. Del duodé o que hi té
relació.
• cast. duodenal.
• angl. duodenal.
duodenitis f. inv. Inflamació del duodé.
• cast. duodenitis.
• angl. duodenitis.
duodenotomia f. Incisió del duodé.
• cast. duodenotomía.
• angl. duodenotomy.
dural adj. De la duramàter o que hi té
relació.
• cast. dural.
• angl. dural.
duramàter f. Membrana meníngia externa de les tres que envolten l’encèfal i la medul·la.
• cast. duramadre.
• angl. dura mater.
durícia f. Enduriment de la pell en una
part del cos.
• cast. dureza.
• angl. callus.
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dosi f. Presa d’un medicament que
es dona al malalt en una unitat de
temps o al llarg d’un tractament.
• cast. dosis.
• angl. dose.
dracunculosi f. Filariosi endèmica en
regions del Carib, Àfrica i Àsia, que
en un principi provoca febra, malestar general, dolor abdominal,
nàusees i vòmits, i en la seua evolució, edemes localitzats i vesícules
que formen úlceres.
• cast. dracunculosis.
• angl. dracunculosis.
dragea f. Preparat farmacèutic que
conté una petita quantitat de medicament envoltada d’una capa de
sacarosa.
• cast. gragea.
• angl. pill.
dren m. Tub que assegura el drenatge.
• cast. dren.
• angl. drain.
drenar v. tr. Efectuar un drenatge (a una
ferida, abscés o cavitat).
• cast. drenar.
• angl. to drain.
drenatge m. Mitjà pel qual queda assegurada l’eixida de líquids, sèptics o
asèptics, d’una ferida o d’una cavitat.
• cast. drenaje.
• angl. drainage.
drepanòcit m. Eritròcit en forma de
falç.
• cast. drepanócito.
• angl. drepanocyte.
drepanocitosi f. Anèmia de cèl·lules
falciformes.
• cast. drepanocitosis.
• angl. drepanocytosis.
droga f. 1. Medicament. 2. Substància
natural o sintètica que altera l’estat
d’ànim, la percepció o el coneixement,
i que sovint produïx dependència.
• cast. droga.
• angl. drug.
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ecoencefalograma m. Registre gràfic
de l’ecoencefalografia.
• cast. ecoencefalograma.
• angl. echoencephalogram.
ecofisiologia f. Part de la fisiologia
que s’ocupa del funcionament dels
processos fisiològics exposats a
l’acció de factors ecològics com la
temperatura, la llum o la pressió.
• cast. ecofisiología.
• angl. ecophysiology.
ecògraf m. Aparell per a realitzar ecografies.
• cast. ecógrafo.
• angl. ultrasound scanner.
ecografia f. 1. Mètode d’exploració
dels òrgans interns basat en l’emissió
d’ones ultrasòniques. 2. Imatge que
s’obté amb una exploració ecogràfica.
• cast. ecografía.
• angl. 1. ultrasound scanning. 2. ultrasound scan.
ecogràfic -a adj. De l’ecografia o que hi
té relació.
• cast. ecográfico -ca.
• angl. echographic.
ecografista adj. i m. i f. Especialista en
la realització d’ecografies.
• cast. ecografista.
• angl. sonographer.
ecograma m. Registre gràfic obtingut
sobre una placa fotogràfica per mitjà de l’ecografia.
• cast. ecograma.
• angl. echogram.
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ebola (o èbola) m. Malaltia infecciosa,
produïda per un virus, el símptoma
del qual són múltiples hemorràgies
internes i externes que produïxen la
mort en poc de temps.
• cast. ébola.
• angl. ebola.
eburnació f. Augment de la densitat
d’un cartílag o d’un os que pel seu
aspecte recorda l’ivori.
• cast. eburnación.
• angl. eburnation.
eclàmpsia f. Afecció caracteritzada per
accessos convulsius, seguits d’un
estat comatós, que pot aparéixer al
final de l’embaràs, durant el part o
en el sobrepart.
• cast. eclampsia.
• angl. eclampsia.
eclàmptic -a adj. De l’eclàmpsia o que
hi té relació.
• cast. eclámptico -ca.
• angl. eclamptic.
eclàmptica f. Dona que té convulsions
durant el parteratge.
• cast. eclámptica.
• angl. eclamptic.
ecocardiografia f. Ecografia cardíaca.
• cast. ecocardiografía.
• angl. echocardiography.
ecoencefalografia f. Mètode per a estudiar les estructures del crani per mitjà
d’ones ultrasòniques.
• cast. ecoencefalografía.
• angl. echoencephalography.
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ecovirus m. inv. Virus que en les persones actua com a agent de la meningitis, de febres aïllades o d’erupcions cutànies.
• cast. ecovirus.
• angl. ecovirus.
èctasi f. Dilatació de la llum o de la cavitat d’un òrgan.
• cast. éctasis.
• angl. ectasy.
ectima f. Malaltia cutània que consistix en l’aparició de crostes sobre la
dermis inflamada.
• cast. ectima.
• angl. ecthyma.
ectòpag -a adj. i m. i f. Que està (una
criatura) composta per dos individus units pel costat al llarg del pit i
amb un melic comú.
• cast. ectópago -ga.
• angl. ectopagus.
ectoparàsit m. Que viu (un paràsit)
temporalment o permanentment
sobre la superfície externa d’un o
més hostes.
• cast. ectoparásito.
• angl. ectoparasite.
ectòpia f. Anomalia de la situació o
posició d’un òrgan.
• cast. ectopia.
• angl. ectopia.
ectòpic -a adj. Que es produïx o es troba en un lloc que no és l’habitual.
• cast. ectópico -ca.
• angl. ectopic.
ectromèlia f. Malformació congènita
que es caracteritza per la falta d’alguna extremitat o pel desenvolupament defectuós de l’embrió.
• cast. ectromelia.
• angl. ectomelia.
ectropi m. 1. Eversió de la vora d’una
part anatòmica, especialment de
la parpella inferior. 2. Eversió de la
mucosa del coll uterí.
• cast. ectropión.
• angl. ectropion.
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èczema m. Inflamació aguda o crònica
de la pell caracteritzada per l’aparició de taques d’eritema acompanyades de vesícules.
• cast. eccema.
• angl. eczema.
eczematós -osa adj. De l’èczema o
que hi té relació.
• cast. eccematoso -sa.
• angl. eczematous.
edema m. Unflor d’una part del cos,
produïda per acumulació excessiva
de líquid serós infiltrat en els teixits.
• cast. edema.
• angl. edema.
edematós -osa adj. De l’edema o que
hi té relació.
• cast. edematoso -sa.
• angl. edematose.
efector -a adj. i m. 1. Que reacciona
(una part de l’organisme) a un estímul nerviós produint un treball
mecànic o una substància, com és
el cas dels músculs, els òrgans elèctrics i lluminosos o les glàndules.
2. Que efectua una acció determinada.
• cast. efector -ra.
• angl. effector.
efèlide f. Piga.
• cast. efélide.
• angl. ephelis.
eferència f. Transmissió de sang, limfa,
altres substàncies o un impuls energètic, des d’una part de l’organisme
a una altra que, respecte a esta, es
considera perifèrica.
• cast. eferencia.
• angl. efference.
eferent adj. Que porta o conduïx cap
a fora.
• cast. eferente.
• angl. efferent.
eflorescència f. Element eruptiu, de
color roig, que es presenta en la pell.
• cast. eflorescencia.
• angl. efflorescence.

elateri m. Substància catàrtica i diürètica que s’obté del suc de la carabasseta pudenta.
• cast. elaterio.
• angl. squirting cucumber.
electro m. Electrocardiograma.
• cast. electro.
• angl. electrocardiogram.
electrocardioencefalograma m. Gràfic que representa els impulsos
elèctrics del cervell i del cor.
• cast. electrocardioencefalograma.
• angl. electrocardioencephalogram.
electrocardiògraf m. Aparell utilitzat
per a obtindre electrocardiogrames.
• cast. electrocardiógrafo.
• angl. electrocardiograph.
electrocardiografia f. Disciplina que
estudia els corrents d’acció del
múscul cardíac i el mètode d’obtenció del registre gràfic.
• cast. electrocardiografía.
• angl. electrocardiography.
electrocardiograma m. Registre gràfic de l’activitat elèctrica del cor.
• cast. electrocardiograma.
• angl. electrocardiogram.
electrocauteri m. Galvanocauteri.
• cast. electrocauterio.
• angl. electrocautery.
electrocirurgia f. Ús quirúrgic del corrent elèctric, en especial el d’alta freqüència, generalment per a aconseguir la incisió de certs teixits i la
coagulació dels vasos seccionats.
• cast. electrocirugía.
• angl. electrosurgery.
electrocoagulació f. Sistema de destrucció de teixits a través de corrents
d’alta freqüència.
• cast. electrocoagulación.
• angl. electrocoagulation.
electrodiagnosi f. Electrodiagnòstic.
• cast. electrodiagnosis.
• angl. electrodiagnosis.
electrodiagnòstic m. Conjunt de tècniques exploratòries per mitjà de
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efluvioteràpia f. Aplicació d’efluvis
elèctrics amb finalitat terapèutica.
• cast. efluvioterapia.
• angl. effluviotherapy.
efluxió f. Expulsió de l’ou en els primers dies de l’embaràs.
• cast. efluxión.
• angl. effluxion.
egofonia f. Ressonància de la veu que
es percep quan s’ausculta el pit d’un
malalt amb vessament de la pleura,
semblant al bel d’una ovella.
• cast. egofonía.
• angl. egophony.
eixida f. Erupció de grans en la pell.
• cast. salida.
• angl. rash.
eixidura f. Aparició d’un fenomen morbós, com ara un tumor o una erupció, en la part externa del cos.
• cast. tumor.
• angl. tumour.
ejaculació f. Acció o efecte d’ejacular.
• cast. eyaculación.
• angl. ejaculation.
ejaculador -a adj. 1. De l’ejaculació o
que hi té relació. 2. Que ejacula o
contribuïx a l’ejaculació.
• cast. eyaculador -ra.
• angl. ejaculator.
ejacular v. intr. Expulsar amb força (el
contingut d’un òrgan o depòsit, especialment el semen)
• cast. eyacular.
• angl. to ejaculate.
ejaculatori -òria adj. Que servix per a
l’ejaculació.
• cast. eyaculatorio -ria.
• angl. ejaculatory.
ejecció f. 1. Dejecció. 2. Ejaculació.
• cast. eyección.
• angl. ejection.
elastosi f. Degeneració del teixit elàstic de la pell.
• cast. elastosis.
• angl. elastosis.
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l’aplicació de l’electricitat, especialment per a l’estudi de l’excitabilitat
neuromuscular.
• cast. electrodiagnóstico.
• angl. electrodiagnostic.
electroencefalògraf m. Aparell que
amplifica els corrents detectats pels
elèctrodes per a l’obtenció d’un electroencefalograma.
• cast. electroencefalógrafo.
• angl. electroencephalograph.
electroencefalografia f. Tècnica d’exploració de l’activitat cerebral per
mitjà de l’electroencefalograma.
• cast. electroencefalografía.
• angl. electroencephalography.
electroencefalogràfic -a adj. De l’electroencefalografia o que hi té relació.
• cast. electroencefalográfico -ca.
• angl. electroencephalographic.
electroencefalograma m. Registre
gràfic de l’activitat elèctrica cerebral,
constituïda per oscil·lacions complexes i irregulars que són el resultat de
la suma integrada de les variacions
elèctriques de les neurones.
• cast. electroencefalograma.
• angl. electroencephalogram.
electrofisiologia f. Ciència que estudia les propietats i l’activitat elèctrica de diverses parts de l’organisme.
• cast. electrofisiología.
• angl. electrophysiology.
electrofisiològic -a adj. De l’electrofisiologia o que hi té relació.
• cast. electrofisiológico -ca.
• angl. electrophysiological.
electromedicina f. Aplicació de l’electrònica a la medicina.
• cast. electromedicina.
• angl. electromedicine.
electromiografia f. Estudi dels fenòmens elèctrics originats durant la
contracció muscular amb l’ajuda de
l’electromiograma.
• cast. electromiografía.
• angl. electromiography.
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electromiograma m. Gràfic que s’obté
a partir dels impulsos elèctrics originats durant la contracció muscular.
• cast. electromiograma.
• angl. electromiogram.
electroneurografia f. Mètode utilitzat
per a determinar la velocitat de
conducció en els nervis.
• cast. electroneurografía.
• angl. electroneurography.
electropuntura f. Procediment terapèutic que consistix a introduir un
corrent elèctric en els teixits orgànics a través d’agulles.
• cast. electropuntura.
• angl. electropuncture.
electroradiologia f. Part de la medicina que s’ocupa de les aplicacions
de l’electricitat i de la radiologia en
el diagnòstic i el tractament mèdic.
• cast. electrorradiología.
• angl. electroradiology.
electroteràpia f. Part de la fisioteràpia que estudia l’ús terapèutic de
l’electricitat.
• cast. electroterapia.
• angl. electrotherapy.
electroteràpic -a adj. De l’electroteràpia o que hi té relació.
• cast. electroterápico -ca.
• angl. electrotherapeutic.
electroxoc m. Mètode terapèutic usat
en el tractament de determinats
trastorns nerviosos per mitjà de
descàrregues elèctriques que provoquen en el pacient crisis convulsives semblants a les que produïx
l’epilèpsia.
• cast. electrochoque.
• angl. electroshock.
elefantíac -a 1. adj. De l’elefantiasi o
que hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que
patix elefantiasi.
• cast. elefancíaco -ca.
• angl. ellephantiatic.
elefantiasi f. Malaltia crònica que consistix en l’augment desproporcionat

• cast. emaciado -da.
• angl. emaciated.
emasculació f. Acció o efecte d’emascular.
• cast. emasculación.
• angl. castration.
emasculador m. Instrument quirúrgic
que s’utilitza per a emascular.
• cast. emasculador.
• angl. emasculator.
emascular v. tr. Extirpar o inutilitzar els
òrgans genitals masculins.
• cast. emascular.
• angl. to castrate.
embalsemament m. Acció o efecte
d’embalsemar.
• cast. embalsamamiento.
• angl. embalming.
embalsemar v. tr. Preparar (un cadàver) per a evitar-ne la putrefacció
realitzant algunes operacions i utilitzant determinades substàncies.
• cast. embalsamar.
• angl. to embalm.
embambollar v. tr. i pron. Fer una bambolla (en una part del cos).
• cast. ampollar.
• angl. to blister.
embaràs m. 1. Estat de la dona embarassada. 2. Període de gestació
comprés des de la fecundació de
l’òvul fins al part.
• cast. embarazo.
• angl. pregnancy.
embassament m. Edema.
• cast. edema.
• angl. edema.
embenador -a adj. Que embena.
• cast. vendador -ra.
• angl. bandager.
embenadura f. Embenat.
• cast. vendaje (m.).
• angl. bandaging.
embenament m. 1. Acció o efecte
d’embenar. 2. Embenat.
• cast. vendaje.
• angl. bandaging.
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d’alguna part del cos, produïda per
la inflamació i l’obstrucció dels vasos
limfàtics de la pell i del teixit cel·lular
subcutani.
• cast. elefantiasis.
• angl. elephantiasis.
elevador -a adj. i m. Que té (un múscul) la funció d’elevar les parts en
què s’inserix.
• cast. elevador -ra.
• angl. levator.
eliminant adj. Que causa eliminació,
especialment d’excrecions o de matèries morboses.
• cast. eliminante.
• angl. eliminating.
eliminar v. tr. Expel·lir l’organisme (una
substància).
• cast. eliminar.
• angl. to eliminate.
elongació f. 1. Extensió, tracció o estirament d’un teixit, especialment
del muscular, particularment en
una articulació. 2. Luxació imperfecta d’una articulació.
• cast. elongación.
• angl. elongation.
el·liptòcit m. Eritròcit de forma ellíptica, conegut també per ovalòcit,
característic de l’el·liptocitosi hereditària.
• cast. eliptocito.
• angl. elliptocyte.
el·liptocitosi f. Malaltia hereditària de
l’hematopoesi en què del 50 % al
90 % dels eritròcits són el·liptòcits,
que es destruïxen fàcilment, per la
qual cosa s’acompanya d’anèmia
hemolítica.
• cast. eliptocitosis.
• angl. elliptocytosis.
emaciació f. Aflaquiment considerable degut a una malaltia.
• cast. emaciación.
• angl. emaciation.
emaciat -ada adj. Que ha sofrit emaciació.
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embenar v. tr. Cobrir (una part del cos)
amb una o més benes, especialment
per a protegir-la o immobilitzar-la.
• cast. vendar.
• angl. to bandage.
embenat m. Lligada que es fa amb
una o més benes per a aguantar en
el seu lloc un apòsit o una fèrula, o
per a protegir o immobilitzar una
part del cos.
• cast. vendaje.
• angl. bandaging.
embenatge m. Conjunt de materials
que, aplicats, formen l’embenat.
• cast. vendaje.
• angl. bandaging.
émbol m. Cos d’origen generalment
orgànic que, allotjat en un vas sanguini, pot produir una embòlia.
• cast. émbolo.
• angl. piston.
embolectomia f. Intervenció quirúrgica consistent en l’extracció d’un coàgul que obstruïx un vas sanguini, generalment d’una extremitat inferior.
• cast. embolectomía.
• angl. embolectomy.
embòlia f. Obstrucció d’una artèria,
d’una vena o d’un capil·lar produïda per un émbol.
• cast. embolia.
• angl. embolism.
embolisme m. Embòlia.
• cast. embolia (f.).
• angl. embolism.
embotornament m. Efecte d’embotornar-se.
• cast. abotargamiento.
• angl. inflation.
embotornar v. tr. i pron. Unflar (una
part del cos).
• cast. abotagar.
• angl. to swell up.
embrió m. Organisme en vies de desenvolupament des de la fecundació
de l’òvul fins a la realització d’una
forma capaç de vida autònoma, o
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bé fins que es reconeixen els seus
caràcters distintius.
• cast. embrión.
• angl. embryo.
embriocàrdia f. Modificació del ritme
del cor que tendix a semblar-se al
del cor fetal.
• cast. embriocardia.
• angl. embryocardia.
embriopatia f. Anomalia de l’embrió
produïda per factors externs.
• cast. embriopatía.
• angl. embryopathy.
embriòtom m. Instrument utilitzat per
a la pràctica d’embriotomies.
• cast. embriótomo.
• angl. embryotome.
embriotomia f. Operació quirúrgica
que consistix a seccionar el fetus
mort per a extraure’l de la vagina.
• cast. embriotomía.
• angl. embryotomy.
embrocació f. 1. Acció d’embrocar.
2. Preparat farmacèutic constituït
per un oli simple o addicionat de
càmfora, de belladona o d’altres
ingredients.
• cast. embrocación.
• angl. embrocation.
embrocar v. tr. Aplicar una embrocació (sobre una part malalta) per a
llevar-li una contractura.
• cast. aplicar una embrocación.
• angl. to embrocate.
embromament m. Estat de la persona
que està embromada.
• cast. resfriado.
• angl. cold.
embromar-se v. pron. Constipar-se de
nas.
• cast. resfriarse.
• angl. to catch a common cold.
embromat -ada adj. Que té els conductes nasals més o menys obstruïts per un excés de mucositat.
• cast. resfriado -da.
• angl. snuffling.

empastar v. tr. Reomplir amb una pasta especial el buit (d’una dent o
d’un queixal) produït per la càries.
• cast. empastar.
• angl. to fill.
empastre m. Preparació medicinal
d’ús extern, consistent en una
substància pastosa que s’estén sobre un drap que s’adherix a la part
del cos sobre la qual s’aplica.
• cast. emplasto.
• angl. plaster.
empelt m. 1. Operació quirúrgica que
consistix en la inserció d’una porció
de teixit viu en una lesió de manera
que s’establisca una unió orgànica.
2. Tros de pell o d’un altre teixit trasplantat.
• cast. injerto.
• angl. 1. grafting. 2. graft.
empeltament m. Acció d’empeltar.
• cast. injerto.
• angl. grafting.
empeltar v. tr. Fer un empelt.
• cast. injertar.
• angl. to graft.
empenya f. Part superior del peu corresponent al metatars.
• cast. empeine (m.).
• angl. instep.
empestat -ada adj. i m. i f. Que patix
pesta.
• cast. apestado -da.
• angl. plague-stricken.
empiema m. Acumulació de pus en
una cavitat del cos, especialment la
pleural.
• cast. empiema.
• angl. empyema.
empiesi f. Malaltia que es caracteritza
per la formació de vesícules plenes
de pus.
• cast. empiesis.
• angl. empyesis.
emplomar v. tr. Obturar (una dent)
amb plom o amb un altre material.
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èmesi f. Vòmit.
• cast. emesis.
• angl. emesis.
emfisema m. Presència anormal d’aire
o de gas en el teixit orgànic.
• cast. enfisema.
• angl. emphysema.
emfràctic -a adj. i m. Que produïx (un
agent) emfraxi.
• cast. enfráctico -ca.
• angl. emphractic.
emfraxi f. Obstrucció, especialment
dels porus de la pell.
• cast. enfraxis.
• angl. emphraxis.
eminència f. Prominència que presenta la superfície d’un òrgan o d’una
regió anatòmica.
• cast. eminencia.
• angl. eminence.
emmetrop adj. Que dona (un ull) una
visió perfecta, sense defectes de refracció.
• cast. emétrope.
• angl. emmetropic.
emmetropia f. Condició de l’ull emmetrop.
• cast. emetropía.
• angl. emmetropia.
emmetròpic -a 1. adj. De l’emmetropia
o que hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que
té emmetropia.
• cast. emetrópico -ca.
• angl. emmetropic.
emmudir v. intr. Quedar-se mut, perdre la paraula.
• cast. enmudecer.
• angl. to become dumb.
emol·lient adj. i m. Que té (un medicament) la propietat d’ablanir les
parts inflamades.
• cast. emoliente.
• angl. emollient.
empast m. 1. Acció o efecte d’empastar. 2. Pasta utilitzada en una obturació dental.
• cast. empaste.
• angl. filling.
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• cast. empastar.
• angl. to fill.
emulgent adj. 1. Que purifica. 2. Que
estimula (especialment l’artèria i la
vena renals) la secreció d’orina i de
bilis.
• cast. emulgente.
• angl. emulgent.
emunció f. Evacuació o excreció de
substàncies supèrflues o nocives
del cos per vies naturals.
• cast. emunción.
• angl. emunction.
emuntori -òria adj. i m. Que servix (un
òrgan o una part del cos) per a evacuar o excretar.
• cast. emuntorio -ria.
• angl. emunctory.
enantema m. Erupció molt roja en les
mucoses de la cavitats naturals.
• cast. enantema.
• angl. enanthema.
enantematós -osa 1. adj. De l’enantema o que hi té relació. 2. adj. i m. i
f. Que patix enantema. De l’enantema o que hi té relació.
• cast. enantematoso -sa.
• angl. enanthematose.
enartrosi f. Articulació movible, en
tots els sentits, de la part esfèrica
d’un os que encaixa dins d’una cavitat.
• cast. enartrosis.
• angl. enarthrosis.
encaix m. Alvèol dental.
• cast. alvéolo dental.
• angl. dental alveolus.
encapsular v. 1. tr. Ficar (un medicament) en una càpsula digerible per
a facilitar-ne l’administració. 2. pron.
Formar-se una càpsula constituïda
per una substància no normal en la
part en què es forma.
• cast. encapsular.
• angl. to encapsulate.
encarnadura f. Manera de ser la part
carnosa de cadascú, especialment
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capacitat atribuïda als teixits per a
cicatritzar les ferides.
• cast. encarnadura.
• angl. healing.
encèfal m. Part del sistema nerviós central continguda en la cavitat cranial,
que comprén el cervell, el tronc de
l’encèfal i el cerebel.
• cast. encéfalo.
• angl. encephalon.
encefalàlgia f. Dolor intens, profund,
localitzat al cap.
• cast. encefalalgia.
• angl. encephalalgia.
encefàlic -a adj. De l’encèfal o que hi
té relació.
• cast. encefálico -ca.
• angl. encephalic.
encefalític -a adj. De l’encefalitis o que
hi té relació.
• cast. encefalítico -ca.
• angl. encephalitic.
encefalitis f. inv. Inflamació no supurada d’una part més o menys extensa
del cervell causada per bacteris, paràsits, fongs, virus o per una reacció
d’hipersensibilitat.
• cast. encefalitis.
• angl. encephalitis.
encefalocele f. Ectòpia congènita o
traumàtica d’una part del cervell i
de les seues cobertes.
• cast. encefalocele.
• angl. encephalocele.
encefalografia f. Procediment d’exploració radiogràfica de l’encèfal,
que consistix a extraure líquid cefaloraquidi i injectar aire en el seu
lloc.
• cast. encefalografía.
• angl. encephalography.
encefalograma m. Placa radiogràfica
de l’encefalografia.
• cast. encefalograma.
• angl. encephalogram.
encefaloide adj. Que té (un tumor o
una altra formació patològica) un

• cast. encondroma.
• angl. enchondroma.
endèmia f. Malaltia que afecta habitualment o durant períodes fixos de temps
una zona geogràfica determinada.
• cast. endemia.
• angl. endemia.
endèmic -a adj. De l’endèmia o que hi
té relació.
• cast. endémico -ca.
• angl. endemic.
endenyament m. Infecció, apostema,
inflamació.
• cast. apostema.
• angl. aposteme.
endenyar-se v. pron. Infectar-se, apostemar-se o inflamar-se (una ferida,
una llaga o una altra part danyada
del cos).
• cast. apostemarse.
• angl. to apostemate.
endoarteriectomia f. Intervenció quirúrgica vascular per a fer permeable
una artèria que consistix en l’extirpació de la seua túnica íntima que,
pel fet d’haver augmentat d’amplària, obstruïx el calibre arterial.
• cast. endoarteriectomía.
• angl. endoarteriectomy.
endoarteritis f. inv. Inflamació de la túnica interna de la paret arterial.
• cast. endoarteritis.
• angl. endoarteritis.
endocardi m. Membrana serosa que
envolta internament les cavitats i
les vàlvules cardíaques.
• cast. endocardio.
• angl. endocardium.
endocardíac -a adj. 1. De l’endocardi o
que hi té relació. 2. Situat dins del cor.
• cast. endocardíaco -ca.
• angl. endocardiac.
endocarditis f. inv. Inflamació aguda o
crònica de l’endocardi, localitzada
especialment en les vàlvules.
• cast. endocarditis.
• angl. endocarditis.
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aspecte o una consistència semblant a l’encèfal.
• cast. encefaloide.
• angl. encephaloid.
encefalomalàcia f. Malàcia cerebral.
• cast. encefalomalacia.
• angl. encephalomalacia.
encefalomielitis f. inv. Inflamació de
l’encèfal i de la medul·la espinal alhora.
• cast. encefalomielitis.
• angl. encephalomyelitis.
encefalopatia f. Lesió o afecció de l’encèfal, i especialment del cervell, que
ocasiona diversos problemes o alteracions, com ara deficiència mental,
trastorns motors o epilèpsia.
• cast. encefalopatía.
• angl. encephalopathy.
encefalosi f. Encefalopatia orgànica
de caràcter degeneratiu.
• cast. encefalosis.
• angl. encephalosis.
encegament m. Debilitat passatgera
en la visió, la manifestació més comuna de la qual és la incapacitat de
distingir certs colors l’un de l’altre.
• cast. deslumbramiento.
• angl. blinding.
encetada f. Erosió o irritació de la pell.
• cast. escaldadura.
• angl. sore.
encinta adj. Embarassada, prenyada.
• cast. encinta.
• angl. pregnant.
enclavatge m. Osteosíntesi.
• cast. enclavamiento.
• angl. setting.
enclusa f. Os de l’orella mitjana, situat
entre el martell i l’estrep.
• cast. yunque (m.).
• angl. anvil.
encomanar v. tr. i pron. Contagiar.
• cast. contagiar.
• angl. to give, to pass on.
encondroma m. Tumor constituït per
teixit cartilaginós desenvolupat en
l’interior d’un os.
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endocervicitis f. inv. Inflamació de la
mucosa del coll de l’úter.
• cast. endocervitis.
• angl. endocervicitis.
endocistitis f. inv. Inflamació de la mucosa d’una bufeta, especialment de
la urinària.
• cast. endocistitis.
• angl. endocystitis.
endocolpitis f. inv. Inflamació de la
mucosa vaginal.
• cast. endocolpitis.
• angl. endocolpitis.
endocranial adj. De l’interior del crani
o que hi té relació.
• cast. endocranial.
• angl. endocranial.
endocrí -ina adj. De les glandules endocrines i de les seues secrecions
internes, o que hi té relació.
• cast. endocrino -na.
• angl. endocrine.
endocrinòleg -òloga m. i f. Especialista en endocrinologia.
• cast. endocrinólogo -ga.
• angl. endocrinologyst.
endocrinologia f. Part de la medicina
que s’ocupa de les glàndules i les
seues secrecions internes.
• cast. endocrinología.
• angl. endocrinology.
endocrinològic -a adj. De l’endocrinologia o que hi té relació.
• cast. endocrinológico -ca.
• angl. endocrinological.
endocrinopatia f. Alteració patològica produïda en el sistema endocrí.
• cast. endocrinopatía.
• angl. endocrinopathy.
endodòncia f. Part de l’estomatologia
que s’ocupa de la patologia i el tractament de les malalties de la polpa
dental.
• cast. endodoncia.
• angl. endodontics.
endodontitis f. inv. Procés inflamatori
de la polpa dental, acompanyat de
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dolor, causat per la invasió bacteriana a través d’una càries penetrant.
• cast. endodontitis.
• angl. endodontitis.
endoesquelet m. Esquelet intern.
• cast. endoesqueleto.
• angl. endoskeleton.
endoflebitis f. inv. Inflamació de la
part interna de les venes.
• cast. endoflebitis.
• angl. endophlebitis.
endogàstric -a adj. De l’interior de l’estómac o que hi té relació.
• cast. endogástrico -ca.
• angl. endogastric.
endogastritis f. inv. Procés patològic
inflamatori de la mucosa gàstrica.
• cast. endogastritis.
• angl. endogastritis.
endogen -ògena adj. 1. Que s’origina
en l’interior o per causes internes.
2. Que és generat pel propi organisme.
• cast. endógeno -na.
• angl. endogenous.
endolimfa f. Líquid aquós que ompli
el laberint membranós de l’orella
interna.
• cast. endolinfa.
• angl. endolymph.
endometri m. Capa mucosa que recobrix internament la paret de la cavitat uterina.
• cast. endometrio.
• angl. endometrium.
endometrioma m. Tumor constituït per
elements que reproduïxen l’estructura uterina i que poden trobar-se en
diversos punts de l’abdomen.
• cast. endometrioma.
• angl. endometrioma.
endometriosi f. Formació de mucosa
uterina en òrgans distints a l’úter.
• cast. endometriosis.
• angl. endometriosis.
endometritis f. inv. Inflamació d’origen infecciós localitzat en l’endo-

engonal 1. adj. De l’engonal o que hi té
relació. 2. m. Part del cos on s’ajunta
la cuixa amb la part inferior de l’abdomen.
• cast. 1. inguinal. 2. ingle (f.).
• angl. 1. groin. 2. inguinal.
engripar-se v. pron. Caure malalt de grip.
• cast. engriparse.
• angl. to catch the flu.
engripat -ada adj. Afectat de grip.
• cast. engripado -da.
• angl. flu bout.
enguixar v. tr. Escaiolar.
• cast. enyesar.
• angl. to plaster.
enoftàlmia f. Posició anormal de l’ull,
situat dins de l’òrbita més profundament que en l’estat normal.
• cast. enoftalmia.
• angl. enophthalmia.
enquistament m. Acció o efecte d’enquistar-se.
• cast. enquistamiento.
• angl. encystment.
enquistar-se v. pron. Tancar-se dins d’un
quist.
• cast. enquistarse.
• angl. to encyst.
enrogallar v. 1. tr. i pron. Fer agafar rogall
(a algú). 2. pron. Enronquir-se (la veu).
• cast. enronquecer.
• angl. to go hoarse.
enteral adj. Entèric.
• cast. enteral.
• angl. enteric.
enteràlgia f. Dolor intestinal agut.
• cast. enteralgia.
• angl. enteralgia.
enterectomia f. Intervenció quirúrgica que consistix a llevar una part
més o menys extensa de l’intestí.
• cast. enterectomía.
• angl. enterectomy.
entèric -a adj. 1. De l’intestí o que hi
té relació. 2. Que està (un medicament) recobert d’un vernís resistent
als sucs gàstrics, que, quan s’admi-
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metri, que es manifesta amb febra,
dolor i pèrdues purulentes.
• cast. endometritis.
• angl. endometritis.
endoscopi m. Aparell òptic utilitzat en
l’examen visual dels conductes o les
cavitats del cos.
• cast. endoscopio.
• angl. endoscopy.
endoscòpia f. Exploració visual de la superfície interna de cavitats i conductes del cos per mitjà d’un endoscopi.
• cast. endoscopia.
• angl. endoscopy.
endoscòpic -a adj. 1. De l’endoscòpia
o que hi té relació. 2. Practicat per
endoscòpia.
• cast. endoscópico -ca.
• angl. endoscopic.
endosti m. Membrana fina del teixit
connectiu que envolta la superfície
de la cavitat medul·lar de l’os.
• cast. endostio.
• angl. endosteum.
endotelioma m. Tumor, generalment
maligne, originat en el revestiment
cel·lular dels vasos o de les cavitats
seroses.
• cast. endotelioma.
• angl. endotheliome.
endovenós -osa adj. Intravenós.
• cast. endovenoso -sa.
• angl. endovenous.
ènema m. Preparació líquida que s’introduïx en l’intestí gros, a través de
l’esfínter anal, amb finalitats laxants,
terapèutiques o diagnòstiques.
• cast. enema.
• angl. enema.
enervar v. tr. Extirpar un nervi o un
grup de nervis (d’una regió del cos
o d’un òrgan).
• cast. enervar.
• angl. to enervate.
enfit m. Indigestió.
• cast. empacho.
• angl. indigestion.
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nistra per via oral, arriba als budells
sense modificació.
• cast. entérico -ca.
• angl. enteric.
enteritis f. inv. Inflamació de la membrana mucosa de l’intestí.
• cast. enteritis.
• angl. enteritis.
enteroanastomosi f. Comunicació longitudinal o lateral de dos anses intestinals.
• cast. enteroanastomosis.
• angl. enteroanastomosis.
enterobiosi f. Oxiürosi.
• cast. enterobiasis.
• angl. enterobiasis.
enterocele f. Hèrnia intestinal.
• cast. enterocele.
• angl. enterocele.
enteròclisi f. 1. Injecció d’un líquid medicinal o nutritiu en el budell prim.
2. Injecció d’un líquid opac als rajos
X en el budell prim. 3. Ènema.
• cast. enteróclisis.
• angl. enteroclysis.
enterocolitis f. inv. Inflamació de l’intestí prim i del gros.
• cast. enterocolitis.
• angl. enterocolitis.
enteròlit m. Concreció intestinal.
• cast. enterolito.
• angl. enterolite.
enteropatia f. Malaltia intestinal.
• cast. enteropatía.
• angl. enteropathy.
enteroplàstia f. Intervenció quirúrgica
que es practica per a restablir el diàmetre normal del budell en casos
d’estenosi.
• cast. enteroplastia.
• angl. enteroplasty.
enterorràgia f. Emissió de sang roja
per via anal.
• cast. enterorragia.
• angl. enterorrhagia.
enterostomia f. Intervenció quirúrgica
consistent en l’obertura d’una ansa
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intestinal, prèviament fixada a la
paret, amb l’objecte d’evacuar les
matèries fecals quan estes no poden
seguir el seu curs normal.
• cast. enterostomía.
• angl. enterostomy.
enteròtom m. Instrument quirúrgic
que s’utilitza per a efectuar una enterostomia.
• cast. enterótomo.
• angl. enterotome.
entòptic -a adj. Que està o que es crea
(una estructura) en l’interior de l’ull.
• cast. entóptico -ca.
• angl. entoptic.
entòtic -a adj. Que està o que s’origina
en l’interior de l’orella.
• cast. entótico -ca.
• angl. entotic.
entrecostella f. Espai entre dos costelles contigües.
• cast. espacio intercostal (m.).
• angl. space between two ribs.
entrecuix m. Part del cos on s’unixen
les dos cuixes.
• cast. entrepierna (f.).
• angl. crotch.
entrevill m. Mesenteri.
• cast. mesenterio.
• angl. mesentery.
entropi m. Inversió de la vora palpebral inferior, que queda orientada
cap al globus ocular.
• cast. entropión.
• angl. entropion.
entumiment m. 1. Acció o efecte d’entumir. 2. Dificultat de moviments,
sensació de pesadesa i insensibilitat tàctil d’una part del cos, produïda per compressió i trastorns circulatoris o d’innervació. 3. Sensació
subjectiva d’adormiment.
• cast. entumecimiento.
• angl. numbness.
entumir v. 1. tr. Fer tornar ert o insensible (un membre). 2. pron Adormir-se,
un membre.

eosinofília f. Presència en la sang d’un
excés de leucòcits eosinòfils.
• cast. eosinofilia.
• angl. eosinophilia.
eosinopènia f. Dèficit de leucòcits
eosinòfils en la sang perifèrica.
• cast. eosinopenia.
• angl. eosinopenia.
epèndima m. Membrana que recobrix
la cavitat dels ventricles cerebrals i
del conducte central de la medul·la
espinal.
• cast. epéndimo.
• angl. ependyma.
ependimitis f. inv. Inflamació de l’epèndima.
• cast. ependimitis.
• angl. ependymitis.
epicant m. Plec cutani que cobrix l’angle
intern dels ulls des de l’arrel del nas
fins a l’extremitat interna de la cella.
• cast. epicanto.
• angl. epicanthus.
epicardi m. Làmina visceral del pericardi.
• cast. epicardio.
• angl. epicardium.
epicòndil m. Prominència òssia que
constituïx el final distal de la cara
externa de l’húmer situada sobre la
superfície articular del còndil.
• cast. epicóndilo.
• angl. epicondyle.
epicrani m. Conjunt d’aponeurosis,
pell i músculs que recobrix el crani.
• cast. epicráneo.
• angl. epicranium.
epícrisi f. Crisi que seguix la crisi inicial
d’una malaltia.
• cast. epicrisis.
• angl. epicrisis.
epicrític -a adj. De l’epícrisi o que hi té
relació.
• cast. epicrítico -ca.
• angl. epicritical.
epidèmia f. Malaltia accidental transitòria, generalment infecciosa, que
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• cast. entumecer.
• angl. 1. to numb. 2. to go numb.
enucleació f. Extirpació quirúrgica d’un
tumor, òrgan o cos estrany, alliberant-lo de les seues cobertes o adherències.
• cast. enucleación.
• angl. enucleation.
enuclear v. tr. Extirpar un tumor, un òrgan o un cos estrany.
• cast. enuclear.
• angl. to enucleate.
enuresi f. Expulsió involuntària d’orina, generalment nocturna.
• cast. enuresis.
• angl. enuresis.
enurètic -a 1. adj. De l’enuresi o que
hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que patix
enuresi.
• cast. enurético -ca.
• angl. enuretic.
enverinament m. Intoxicació provocada per un verí.
• cast. envenenamiento.
• angl. poisoning.
enzimoteràpia f. Tractament d’algunes malalties per mitjà d’enzims
d’origen animal, vegetal o fúngic.
• cast. enzimoterapia.
• angl. enzymotherapy.
eosina f. Matèria colorant roja obtinguda de quitrà, que s’usa per a
tenyir els teixits en el diagnòstic
histològic o histopatològic, i també
com a antisèptic.
• cast. eosina.
• angl. eosin.
eosinòfil -a 1. adj. Que té una gran
afinitat per l’eosina. 2. m. Leucòcit
polinuclear amb granulacions citoplasmàtiques grans i que es tinyen
fàcilment amb els colorants àcids,
com ara l’eosina. 3. m. Cèl·lula o
element histològic que es tiny fàcilment amb eosina.
• cast. eosinófilo -la.
• angl. eosinophil.
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es propaga a un gran nombre de
persones d’una zona determinada.
• cast. epidemia.
• angl. epidemic.
epidèmic -a adj. De l’epidèmia o que
hi té relació.
• cast. epidémico -ca.
• angl. epidemic.
epidemicitat f. Qualitat d’epidèmic.
• cast. epidemicidad.
• angl. epidemicity.
epidemiòleg -òloga m. i f. Especialista
en epidemiologia.
• cast. epidemiólogo -ga.
• angl. epidemiologist.
epidemiologia f. Part de la medicina
que s’ocupa dels factors del medi
ambient que amenacen la salut de
les persones.
• cast. epidemiología.
• angl. epidemiology.
epidemiològic -a adj. De l’epidemiologia o que hi té relació.
• cast. epidemiológico -ca.
• angl. epidemiological.
epidèrmic -a adj. De l’epidermis o que
hi té relació.
• cast. epidérmico -ca.
• angl. epidermal.
epidermis f. inv. Capa exterior de la
pell, situada damunt de la dermis,
que cobrix el cos.
• cast. epidermis.
• angl. epidermis.
epidermoide m. Quist o tumor format
per la inclusió de cèl·lules epidèrmiques o membranes mucoses.
• cast. epidermoide.
• angl. epidermoid.
epidídim m. Cos de forma semilunar
situat en la part superior del testicle, format pel conjunt de conductes seminífers.
• cast. epidídimo.
• angl. epididymis.
epidural 1. adj. Situat entre la duramàter espinal i la paret òssia del crani o
134

del raquis. 2. adj. i f. Que s’administra
(l’anestèsia) en l’espai epidural per a
insensibilitzar la part inferior del cos.
• cast. epidural.
• angl. 1. epidural space. 2. epidural
anaesthesia.
epífisi f. 1. Glàndula endocrina esferoïdal i aplatada situada en la cara
dorsal del diencèfal, secretora de
melatonina. 2. Part terminal dels
ossos llargs que s’unix a la part mitjana o diàfasi per un cartílag que
posteriorment s’ossifica.
• cast. epífisis.
• angl. epiphysis.
epifisial adj. De l’epífisi o que hi té relació.
• cast. epifisial.
• angl. epiphysary.
epífora f. Llagrimeig persistent i abundant que apareix en algunes malalties oculars per obstrucció dels
canalicles lacrimals.
• cast. epífora.
• angl. epiphora.
epigastràlgia f. Dolor en l’epigastri.
• cast. epigastralgia.
• angl. epigastralgia.
epigastri m. Regió superior i mitjana
de l’abdomen, que correspon a la
zona de l’estómac i que està limitada per les costelles falses.
• cast. epigastrio.
• angl. epigastrium.
epigàstric -a adj. De l’epigastri o que
hi té relació.
• cast. epigástrico -ca.
• angl. epigastric.
epiglòtic -a adj. De l’epiglotis o que hi
té relació.
• cast. epiglótico -ca.
• angl. epiglottic.
epiglotis f. inv. Cartílag elàstic i oval
que tapa l’entrada de la laringe en
el moment de la deglució.
• cast. epiglotis.
• angl. epiglottis.

• cast. epistaxis.
• angl. epistaxis.
epistoma m. Tumor bronquial originat
a partir de les glàndules de la paret
dels bronquis principals.
• cast. epistoma.
• angl. epistom.
epitalàmic -a adj. De l’epitàlem o que
hi té relació.
• cast. epitalámico -ca.
• angl. epithalamial.
epitàlem m. Part del diencèfal situada
immediatament per damunt i per
darrere del tàlem.
• cast. epitálamo.
• angl. epithalamus.
epiteli m. Teixit format per cél·lules en
contacte que recobrix les superfícies externes i internes del cos.
• cast. epitelio.
• angl. epithelium.
epitelioma m. Tumor cancerós format
per cèl·lules epitelials derivades de
la pell i del revestiment mucós.
• cast. epitelioma.
• angl. epithelioma.
epítop m. Determinant antigènic que,
a causa de la seua estructura, determina l’especificitat de la unió antigen-anticòs.
• cast. epítope.
• angl. epitope.
equimosi f. Taca lívida, moradenca, produïda per l’extravasació de la sang al
teixit subcutani.
• cast. equimosis.
• angl. equimosis.
equinococcosi f. Malaltia parasitària
produïda per l’Echinococcus granulosus.
• cast. equinococcosis.
• angl. echinococcosis.
eradicar v. tr. Extirpar.
• cast. erradicar.
• angl. to eradicate.
erecció f. Fenomen reflex, pel qual, a
causa d’una afluència de sang en

E
VOCABULARI

epilèpsia f. Malaltia cerebral caracteritzada principalment per atacs o
crisis, sobtats i breus, amb pèrdua
brusca del coneixement i generalment convulsions.
• cast. epilepsia.
• angl. epilepsy.
epilèptic -a 1. adj. De l’epilèpsia o que
hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que patix
epilèpsia.
• cast. epiléptico -ca.
• angl. epileptic.
epileptiforme adj. Semblant a l’epilèpsia o a les seues manifestacions.
• cast. epileptiforme.
• angl. epileptiform.
epiplerosi f. Repleció excessiva.
• cast. epiplerosis.
• angl. epiplerosis.
epipló m. Replec del peritoneu que va
d’una víscera a l’altra, unint-les, i que
conté teixit adipós i elements vasculars i limfàtics.
• cast. epiplón.
• angl. epiploon.
epiploic -a adj. De l’epipló o que hi té
relació.
• cast. epiploico -ca.
• angl. epiploic.
epiploïtis f. inv. Inflamació de l’epipló.
• cast. epiploítis.
• angl. epiploitis.
episiotomia f. Intervenció obstètrica
que consistix a fer una incisió en la
part lateral de la vulva i que es practica en el moment del part per a facilitar l’eixida del fetus.
• cast. episiotomía.
• angl. episiotomy.
epispàdies f. inv. Anomalia congènita de la
uretra masculina caracteritzada perquè
esta desemboca en el dors del penis.
• cast. epispadias.
• angl. epispadias.
epistaxi f. Hemorràgia nasal deguda
normalment a la ruptura d’un vas
superficial de la mucosa.
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els cossos cavernosos, certes parts
blanes del cos, com ara el clítoris, els
mugrons o el penis, adquirixen més
consistència.
• cast. erección.
• angl. erection.
erecte -a adj. Que està en erecció.
• cast. erecto -ta.
• angl. erect.
erèctil adj. Susceptible d’erecció.
• cast. eréctil.
• angl. erectile.
erectilitat f. Qualitat d’erèctil.
• cast. erectilidad.
• angl. erectility.
erector -a adj. Que causa (un múscul o
un nervi) l’erecció o la manté.
• cast. erector -ra.
• angl. erector.
eretisme m. 1. Exaltació de les propietats vitals d’un òrgan. 2. Hipersensibilitat de qualsevol part del
cos.
• cast. eretismo.
• angl. erethism.
ergògraf m. Instrument que s’utilitza
per a mesurar i estudiar la capacitat
de treball muscular.
• cast. ergógrafo.
• angl. ergograph.
ergometria f. Mesura de l’esforç de determinats músculs o de l’organisme
en el seu conjunt.
• cast. ergometría.
• angl. ergometry.
ergoteràpia f. 1. Teràpia ocupacional.
2. Mètode d’exercicis passius provocats per l’electricitat en el tractament de l’obesitat i de certes cardiopaties.
• cast. ergoterapia.
• angl. ergotherapy.
erina f. Instrument metàl·lic en forma
de ganxo, utilitzat en dissecció i cirurgia per a mantindre separats els
teixits dels instruments o de la zona
de la intervenció quirúrgica.
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• cast. erina.
• angl. hook.
erisífac m. Instrument utilitzat per a
l’extracció del cristal·lí.
• cast. erisífaco.
• angl. erysiphake.
erisipela f. Malaltia contagiosa produïda
per l’Streptococus pyrogenes, caracteritzada per la inflamació i l’enrogiment
de la pell, acompanyats de febra.
• cast. erisipela.
• angl. erysipelas.
erisipelatós -osa 1. adj. De l’erisipela o
que hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que
patix erisipela.
• cast. erisipelatoso -sa.
• angl. erysipelatous.
erisipeloide adj. Que presenta (una dermatitis infecciosa) eflorescències que
recorden l’erisipela, però sense l’aparició de febra.
• cast. erisipeloide.
• angl. erysipeloid.
eritema m. Enrogiment de la pell, difús
o en taques, produït per la congestió
dels capil·lars del plexe subpapil·lar
de la dermis.
• cast. eritema.
• angl. erythema.
eritematós -osa adj. De l’eritema o
que hi té relació.
• cast. eritematoso -sa.
• angl. erythematous.
eritrèmia f. Augment de la quantitat
d’eritròcits en la sang.
• cast. eritremia.
• angl. erythraemia.
eritroblast m. Cèl·lula immadura de la
medul·la òssia roja, progenitora de
l’eritròcit.
• cast. eritroblasto.
• angl. erythroblast.
eritroblastosi f. 1. Formació excessiva
d’eritroblastos. 2. Presència patològica d’eritroblastos en la sang.
• cast. eritroblastosis.
• angl. erythroblastosis.

eructar v. intr. Expel·lir amb soroll, per
la boca, gasos procedents de l’aparell digestiu.
• cast. eructar.
• angl. to burp.
eructe m. Acció o efecte d’eructar.
• cast. eructo.
• angl. burp.
erupció f. Aparició sobtada en la pell
o en les mucoses de grans, taques
o bambolles.
• cast. erupción.
• angl. eruption.
eruptiu -iva adj. Que produïx erupció.
• cast. eruptivo -va.
• angl. eruptive.
escabiosi f. Ronya.
• cast. escabiosis.
• angl. scabies.
escafoïdal adj. De l’estructura escafoide o de l’os escafoide, o que hi té
relació.
• cast. escafoidal.
• angl. scaphoidal.
escafoide m. 1. Os del cos més extern i
més gran de la primera fila del carp.
2. Os intern del peu situat en el tars,
entre l’astràgal i els cunys.
• cast. escafoide.
• angl. scaphoid.
escaiola f. 1. Algeps de gra molt fi amb
el qual es fan els embenats immobilitzants. 2. Embenat immobilitzant
que es fa amb una bena impregnada d’una solució d’escaiola que
posteriorment se solidifica.
• cast. escayola.
• angl. 1. plaster of París. 2. plaster
splint.
escaiolar v. tr. Aplicar o col·locar un
embenat cobert d’algeps (a una
part del cos) per a immobilitzar-la.
• cast. escayolar.
• angl. to plaster.
escaldadura f. Rojor i coentor produïda en la pell per la suor o pel contacte de la roba.
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eritròcit m. Cèl·lula sanguínia encarregada de captar l’oxigen i de transportar-lo als teixits.
• cast. eritrocito.
• angl. erythrocyte.
eritrocitosi f. Eritrèmia.
• cast. eritrocitosis.
• angl. erythrocytosis.
eritrodèrmia f. Estat d’enrogiment de
tota la superfície cutània.
• cast. eritrodermia.
• angl. erythrodermia.
eritròlisi f. Hemòlisi.
• cast. eritrólisis.
• angl. erythrolysis.
eritromelàlgia f. Vasodilatació paroxística bilateral, amb enrogiment
cutani, edema i dolor de les extremitats, especialment les inferiors.
• cast. eritromelalgia.
• angl. erythromelalgia.
eritromèlia f. Acrodermatitis atrofiant.
• cast. eritromelia.
• angl. erythromelia.
eritropoesi f. Conjunt de processos
cel·lulars que tenen lloc normalment en la medul·la òssia i que conduïxen a la formació dels eritròcits.
• cast. eritropoyesis.
• angl. erythropoiesis.
eritrosi f. Excés de sang arterial i coloració
roja consecutiva de la cara i del coll.
• cast. eritrosis.
• angl. erythrosis.
erosió f. 1. Destrucció o ulceració d’un
teixit orgànic provocat per fricció,
compressió, corrosió, o bé per un
altre teixit contigu que té més força
de creixement. 2. Desgast progressiu de les dents que comença en
l’esmalt i s’estén a la polpa.
• cast. erosión.
• angl. 1. tissue erosion. 2. tooth
erosion.
eructació f. Eructe.
• cast. eructo (m.).
• angl. burp.
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• cast. escaldadura.
• angl. sore.
escaldar-se v. pron. Patir una irritació
cutània, en una part del cos, especialment en les aixelles, en l’engonal o en el taló, causada per la fricció,
la suor o la grossària excessiva.
• cast. escaldarse.
• angl. to scald.
escalé -ena m. Múscul del coll, amb
una part anterior i una part posterior, de forma triangular amb els
tres angles desiguals, amb insercions en els tubèrculs vertebrals
cervicals i en les costelles primera
i segona.
• cast. escaleno -na.
• angl. scalene.
escalpel m. Ganivet xicotet, de fulla
prima i punxeguda, que s’usa per a
fer disseccions i autòpsies.
• cast. escalpelo.
• angl. scalpel.
escama f. Fragment de capa rica en
queratina que es desprén de la pell.
• cast. escama.
• angl. squama.
escamós -osa adj. Que té escames.
• cast. escamoso -sa.
• angl. scaly.
escàner m. 1. Aparell que explora una
regió corporal de manera contínua
i sistemàtica, especialment el destinat a obtindre tomografies. 2. Prova
o exploració realitzada amb un escàner.
• cast. escáner.
• angl. 1. scanner. 2. CAT scan.
escanista (o escaniste -a) m. i f. Especialista en el funcionament d’un
escàner.
• cast. escanista.
• angl. scanner.
escansió f. Trastorn neurològic consistent a parlar descomponent les
paraules en síl·labes molt marcades
pronunciades separadament.
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• cast. escansión.
• angl. scansion.
escàpula f. Omòplat.
• cast. escápula.
• angl. scapula.
escapular adj. De l’escàpula o que hi
té relació.
• cast. escapular.
• angl. scapular.
escapulohumeral adj. De l’escàpula i
de l’húmer, o que hi té relació.
• cast. escapulohumeral.
• angl. scapulohumeral.
escara f. Lesió de l’epidermis, del derma i de l’hipoderma caracteritzada
per una necrosi en massa de la pell
que té l’aspecte d’una crosta de color negre.
• cast. escara.
• angl. crust.
escarificació f. 1. Producció, accidental
o quirúrgica, d’una escara. 2. Sèrie
d’incisions xicotetes i superficials en
una part del cos practicades amb
l’escarificador o amb una llanceta.
• cast. escarificación.
• angl. scarification.
escarificador m. Instrument quirúrgic
per a escarificar que conté unes
llancetes mogudes per un ressort.
• cast. escarificador.
• angl. scarifier.
escarificar v. tr. Fer incisions xicotetes
i superficials (en la pell) amb un escarificador, o simplement amb una
llanceta o un bisturí, per a facilitar
l’entrada o l’eixida de líquids.
• cast. escarificar.
• angl. to scarify.
escarlatina f. Malaltia infecciosa greu,
contagiosa i epidèrmica, que predomina en xiquets de 5 a 10 anys,
d’origen bacterià, i que es manifesta amb temperatura alta, angines i
taques roges en la pell.
• cast. escarlatina.
• angl. scarlet fever.

• cast. escleremia.
• angl. scleraemia.
escleritis f. inv. Inflamació de l’escleròtica.
• cast. escleritis.
• angl. scleritis.
esclerodèrmia f. Malaltia crònica,
d’origen desconegut, que provoca
una fibrosi del teixit conjuntiu de
tot l’organisme, sobretot de la pell,
els músculs i les articulacions.
• cast. esclerodermia.
• angl. sclerodermia.
escleroma m. Focus de teixit de granulació en la pell o en les mucoses.
• cast. escleroma.
• angl. scleroma.
esclerós -osa 1. adj. De l’esclerosi o
que hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que
patix esclerosi.
• cast. escleroso -sa.
• angl. sclerous.
esclerosar v. tr. i pron. Produir esclerosi.
• cast. esclerosar.
• angl. to cause sclerosis.
esclerosat -ada adj. Alterat per esclerosi.
• cast. esclerosado -da.
• angl. sclerosed.
esclerosi f. Enduriment, especialment
el produït en un òrgan per augment
del seu teixit connectiu intersticial.
• cast. esclerosis.
• angl. sclerosis.
escleròtic -a adj. 1. De l’esclerosi o que
hi té relació. 2. De l’escleròtica o que
hi té relació.
• cast. esclerótico -ca.
• angl. sclerotic.
escleròtica f. Membrana fibrosa externa del globus ocular que forma el
blanc de l’ull.
• cast. esclerótica.
• angl. sclerotics.
esclerotitis f. inv. Escleritis.
• cast. esclerotitis.
• angl. sclerotitis.
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escarpre m. Instrument llarg i pla, amb
tall a la vora extrema de la fulla, que
s’utilitza per a allisar o regularitzar
superfícies, ordinàriament a colps
de martell.
• cast. cincel.
• angl. chisel.
escíbal m. Massa de matèria fecal,
dura i generalment redona, que té
lloc quan l’intestí està molt deshidratat.
• cast. escíbalo.
• angl. hard round stools.
escintil·lografia f. Mètode de diagnòstic
en el qual es pot observar la mida,
la forma i la funció de determinats
òrgans, principalment de la glàndula
tiroide, aprofitant la captació de
les escintil·lacions que emeten els
radioisòtops administrats al pacient.
• cast. escintigrafía.
• angl. scintillography.
escintil·lograma m. Registre gràfic
obtingut per escintil·lografia.
• cast. escintigrama.
• angl. scintillogram.
escirre m. Càncer dur amb un notable
predomini de teixit conjuntiu, que
es produïx en les glàndules, especialment les mamàries.
• cast. escirro.
• angl. scirrhus.
escirrós -osa adj. De l’escirre o que hi
té relació.
• cast. escirroso -sa.
• angl. scirrhous.
esclatar v. tr. Rebentar.
• cast. reventar.
• angl. to burst.
esclerema m. Estat esclerós o endurit
dels teixits, sobretot de la pell i del
teixit cel·lular subcutani, de localització preferent en les extremitats.
• cast. esclerema.
• angl. sclereme.
esclerèmia f. Forma especial d’esclerodèrmia acompanyada d’edema.
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esclerotitzar v. tr. Endurir (un teixit o
un òrgan) per la formació d’escleroproteïnes.
• cast. esclerotizar.
• angl. to sclerotise.
escoliosi f. Desviació lateral de la columna vertebral.
• cast. escoliosis.
• angl. scoliosis.
escombrar v. intr. Tossir incompletament, fent un cert moviment i soroll
amb la gola per a desembarassar-la.
• cast. carraspear.
• angl. to clear one’s throat.
escorbut m. 1. Malaltia d’evolució lenta,
produïda per la falta o la insuficiència
de vitamina C en la dieta i per les males condicions higièniques, que es caracteritza per depressió nerviosa, color
groguenc de la pell, tumefacció de les
genives, dolors articulars i altres fenòmens de debilitat general. 2. Malaltia
de la primera infància caracteritzada
per les alteracions dels ossos llargs.
• cast. escorbuto.
• angl. scurvy.
escorbútic -a 1. adj. De l’escorbut o
que hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que
patix escorbut.
• cast. escorbútico -ca.
• angl. scorbutic.
escorça f. Capa externa dels òrgans.
• cast. corteza.
• angl. cortex.
escotadura f. Incisió o depressió en un
òrgan, principalment en el cantell
d’un os.
• cast. incisura.
• angl. notch.
escotoma m. Àrea del camp visual en
què la visió és nul·la o molt dèbil.
• cast. escotoma.
• angl. scotoma.
escotopia f. Adaptació de l’ull a la foscor.
• cast. escotopía.
• angl. scotopia.
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escotòpic -a adj. De l’escotopia o que
hi té relació.
• cast. escotópico -ca.
• angl. scotopic.
escovilló m. Pal xicotet, amb una bola
de cotó fixada en un extrem, utilitzada per a prendre mostres d’un
líquid orgànic que s’ha d’analitzar.
• cast. escobillón.
• angl. swab.
escròfula f. Procés infecciós que afecta xiquets i adolescents, caracteritzada per l’unflament dels ganglis
limfàtics, especialment els del coll,
amb tendència a l’aparició d’inflamacions cròniques de la pell, de la
membrana mucosa o dels ossos.
• cast. escrófula.
• angl. scrofula.
escrofulisme m. Malaltia caracteritzada per l’aparició d’escròfules.
• cast. escrofulismo.
• angl. scrofulism.
escrofulós -osa 1. adj. De l’escròfula o
que hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que
patix escròfula.
• cast. escrofuloso -sa.
• angl. scrofulous.
escrofulosi f. Constitució orgànica
que predisposa a l’escròfula.
• cast. escrofulosis.
• angl. scrofulosis.
escrot m. Bossa de pell rugosa i prima
situada davall de l’arrel del penis
que serveix d’embolcall extern dels
testicles.
• cast. escroto.
• angl. scrotum.
escrotal adj. 1. De l’escrot o que hi té
relació. 2. Es diu de l’aspecte que
presenta la llengua en alguns afectats de sífilis hereditària.
• cast. escrotal.
• angl. scrotal.
escrotocele f. Hèrnia en l’escrot.
• cast. escrotocele.
• angl. scrotocele.

esfigmògraf m. Aparell per a registrar
els moviments, la forma i la força
del pols arterial.
• cast. esfigmógrafo.
• angl. sphygmographer.
esfigmograma m. Representació gràfica del pols arterial obtinguda per
mitjà de l’esfigmògraf.
• cast. esfigmograma.
• angl. sphygmogram.
esfigmomanòmetre m. Aparell per a
mesurar la pressió arterial, compost
bàsicament per un manòmetre d’aire
o de mercuri i un braçalet pneumàtic.
• cast. esfigmomanómetro.
• angl. sphygmomanometre.
esfigmòmetre m. Esfigmomanòmetre.
• cast. esfigmómetro.
• angl. sphygmometre.
esfínter m. Múscul en forma d’anell
que té com a funció obrir i tancar
l’orifici d’entrada o d’eixida de certes cavitats naturals de l’organisme.
• cast. esfínter.
• angl. sphincter.
esfinterial adj. De l’esfínter o que hi té
relació.
• cast. esfinteriano -na.
• angl. sphincter.
esgotament m. 1. Debilitament gradual d’una o de diverses funcions
vitals, produït per l’excés de treball
corporal o intel·lectual. 2. Pèrdua
extrema d’energia.
• cast. agotamiento.
• angl. exhaustion.
esmalt m. Substància blanca i dura
que protegix l’ivori en la corona de
les dents.
• cast. esmalte.
• angl. enamel.
esmegma m. Secreció de les glàndules prepucials depositada en els replecs dels òrgans genitals externs.
• cast. esmegma.
• angl. smegma.
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esfàcel m. 1. Massa gangrenosa. 2. Gangrena.
• cast. esfacelo.
• angl. gangrene.
esfacelar1 v. tr. i pron. Gangrenar.
• cast. esfacelar.
• angl. to cause gangrene in, to
become gangrenous.
esfacelar2 adj. De l’esfàcel o que hi té
relació.
• cast. esfacelar.
• angl. gangrenous.
esfenoïdal adj. De l’os esfenoide o que
hi té relació.
• cast. esfenoidal.
• angl. sphenoidal.
esfenoide m. Os de forma irregular,
central i simètric, situat en la part
mitjana inferior del crani, entre el
frontal, l’etmoide i l’occipital.
• cast. esfenoides.
• angl. sphenoid.
esfenopalatí -ina adj. De l’os esfenoide i el palatí, o que hi té relació.
• cast. esfenopalatino -na.
• angl. sphenopalatine.
esferocitosi f. Alteració dels eritròcits
que fa que presenten una forma
esfèrica en lloc de la forma de disc
habitual, i que siguen fàcilment hemolitzables.
• cast. esferocitosis.
• angl. spherocytosis.
esfígmic -a adj. Del pols o que hi té
relació.
• cast. esfígmico -ca.
• angl. sphygmic.
esfigmocardiògraf m. Aparell per a
registrar l’ona del pols perifèric i els
batecs cardíacs.
• cast. esfigmocardiógrafo.
• angl. sphygmocardiographer.
esfigmocardiograma m. Representació gràfica obtinguda per mitjà de
l’esfigmocardiògraf.
• cast. esfigmocardiograma.
• angl. sphygmocardiogram.
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esòfag m. Conducte muscular membranós que s’estén de la faringe a l’estómac, i pel qual passen els aliments.
• cast. esófago.
• angl. oesophagus.
esofàgic -a adj. De l’esòfag o que hi té
relació.
• cast. esofágico -ca.
• angl. oesophagic.
esofagitis f. inv. Inflamació, aguda o
crònica, de l’esòfag, caracteritzada
per un dolor intens quan s’ingerixen els aliments.
• cast. esofagitis.
• angl. oesophagitis.
esofagoscopi m. Instrument exploratori que consta d’un tub amb un
sistema d’il·luminació i un dispositiu òptic, que s’introduïx en l’esòfag
per a observar la mucosa esofàgica.
• cast. esofagoscopio.
• angl. oesophagoscope.
esofagoscòpia f. Exploració directa
de l’esòfag per mitjà de l’esofagoscopi.
• cast. esofagoscopia.
• angl. oesophagoscopy.
espai m. Regió, cavitat determinada.
• cast. espacio.
• angl. space.
esparadrap m. Tira adhesiva de tela o
de paper, impregnada per una cara
d’una substància adherent, que
s’usa per a fixar embenats i apòsits.
• cast. esparadrapo.
• angl. sticking plaster.
espasme m. Contracció involuntària i
persistent d’un múscul o d’un grup
muscular.
• cast. espasmo.
• angl. spasm.
espasmòdic -a 1. adj. Acompanyat
d’espasmes. 2. adj. i m. Que produïx
(un producte farmacològic o una
substància) espasmes.
• cast. espasmódico -ca.
• angl. spasmodic.
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espasmofília f. Estat particular de la
infància caracteritzat per una hiperexcitabilitat neuromuscular.
• cast. espasmofilia.
• angl. spasmophilia.
espasmòlisi f. Eliminació o curació
dels espasmes.
• cast. espasmólisis.
• angl. spasmolysis.
espasmolític -a 1. adj. De l’espasmòlisi o que hi té relació. 2. m. Medicament que relaxa la musculatura
llisa, utilitzat per a disminuir o eliminar els espasmes.
• cast. espasmolítico -ca.
• angl. spasmolytic.
espàstic -a 1. adj. Espasmòdic. 2. adj. i
m. i f. Que patix espasmes.
• cast. espástico -ca.
• angl. spastic.
espasticitat f. Hipertonia muscular
d’origen cerebral que es manifesta
per espasmes.
• cast. espasticidad.
• angl. spasticity.
espatla f. 1. Part posterior del muscle i
superior de l’esquena. 2. Muscle.
• cast. 1. omóplato (m.). 2. hombro
(m.).
• angl. 1. shoulder blade. 2. shoulder.
espatleta f. Part de l’esquena situada
al costat de l’os on comença l’articulació del braç.
• cast. espaldilla.
• angl. shoulder blade.
especialista m. Metge que limita la
seua pràctica a una branca de la
medicina o la cirurgia.
• cast. especialista.
• angl. specialist.
específic -a 1. adj. Característic d’una
malaltia o d’un medicament. 2. m.
Medicament preparat en un laboratori, presentat de forma uniforme,
precintat i amb un nom registrat,
la fórmula medicamentosa del qual

tozoides i altres cèl·lules juntament
amb glòbuls de greix.
• cast. espermatocele.
• angl. spermatocele.
espermatorrea f. Emissió involuntària
de semen sense orgasme.
• cast. espermatorrea.
• angl. spermatorrhoea.
espermicida m. Espermaticida.
• cast. espermicida.
• angl. spermicide.
espermiologia f. Disciplina que s’ocupa de l’anàlisi de l’esperma i de les
seues aplicacions.
• cast. espermiología.
• angl. spermatology.
espermocultiu m. Cultiu de l’esperma.
• cast. espermocultivo.
• angl. spermocultive.
espermocultura f. Cultiu de l’esperma
obtingut asèpticament.
• cast. espermocultura.
• angl. spermoculture.
espermograma m. Anàlisi qualitatiu i
quantitatiu de l’esperma.
• cast. espermiograma.
• angl. spermogram.
esperó m. 1. Prominència punxeguda
i sobreïxent. 2. Part sobreïxent de
la mucosa intestinal quan es juxtaposen dos porcions de budell en
l’anus contra natura.
• cast. espolón.
• angl. spur.
espina f. 1. Apòfisi òssia llarga i prima.
2. Columna vertebral.
• cast. espina.
• angl. 1. spine. 2. spinal column.
espinal adj. De la columna vertebral o de
la medul·la espinal, o que hi té relació.
• cast. espinal.
• angl. spinal.
espinós -osa adj. 1. Que sembla una
espina. 2. De l’apòfisi espinosa o
que hi té relació.
• cast. espinoso -sa.
• angl. spinous.
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també està registrada i declarada
en el prospecte adjunt.
• cast. específico -ca.
• angl. specific.
espècul m. Instrument destinat a eixamplar els orificis d’entrada de les
cavitats naturals del cos per a facilitar-ne l’exploració.
• cast. espéculo.
• angl. speculum.
especular adj. Que es fa valent-se d’un
espècul.
• cast. especular.
• angl. specular.
espèculum m. Espècul.
• cast. espéculo.
• angl. speculum.
esperma f. Líquid blanquinós molt viscós,
emés en el moment de l’ejaculació
per les glàndules genitals del sexe
masculí, compost pels espermatozoides en suspensió en el líquid seminal.
• cast. esperma.
• angl. sperm.
espermàtic -a adj. De l’esperma o que
hi té relació.
• cast. espermático -ca.
• angl. spermatic.
espermaticida adj. i m. Que destruïx (una
substància) els espermatozoides i fa
impossible la fecundació de l’òvul.
• cast. espermaticida.
• angl. spermaticide.
espermatiducte m. Conducte de
l’aparell reproductor masculí per on
circulen els espermatozoides.
• cast. espermiducto.
• angl. spermaduct.
espermàtida f. Cèl·lula de la línia germinal masculina que experimenta una
sèrie de canvis morfològics i moleculars i que finalment es convertix en
un espermatozoide.
• cast. espermátide.
• angl. spermatid.
espermatocele f. Distensió quistosa
de l’epidídim, que conté esperma-
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espirògraf m. Aparell per a registrar
els moviments respiratoris.
• cast. espirógrafo.
• angl. spirograph.
espirografia f. Estudi de la ventilació
pulmonar.
• cast. espirografía.
• angl. spirography.
espiròmetre m. Aparell per a mesurar el volum d’aire que pot expulsar una expiració màxima després
d’una inspiració màxima.
• cast. espirómetro.
• angl. spirometre.
espirometria f. Mesura, amb l’ajuda
de l’espiròmetre, de la capacitat
respiratòria dels pulmons.
• cast. espirometría.
• angl. spirometry.
esplàncnic -a adj. De la víscera o que
hi té relació.
• cast. esplácnico -ca.
• angl. splanchnic.
esplancnocrani m. Conjunt d’ossos
del crani que formen la cara.
• cast. esplacnocráneo.
• angl. facial skeleton.
esplancnografia f. Representació gràfica d’una víscera o de les vísceres.
• cast. esplacnografia.
• angl. splanchnogram.
esplancnopleura f. Revestiment intern de la cavitat celòmica formada
per teixits d’origen mesodèrmic i
endodèrmic que forma al mateix
temps les parets del tub digestiu i
dels seus òrgans annexos.
• cast. esplacnopleura.
• angl. splanchnopleury.
esplenectomia f. Extirpació quirúrgica, total o parcial, de la melsa.
• cast. esplenectomía.
• angl. splenectomy.
esplenètic -a adj. i m. i f. Malalt de la
melsa.
• cast. esplenético -ca.
• angl. splenetic.
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espleni m. Múscul pla que unix les
vèrtebres cervicals amb el cap i
contribuïx als moviments d’este.
• cast. esplenio.
• angl. splenium.
esplènic -a 1. adj. De la melsa o que hi
té relació. 2. adj. i m. i f. Esplenètic.
• cast. esplénico -ca.
• angl. splenic.
esplenitis f. inv. Inflamació de la melsa.
• cast. esplenitis.
• angl. splenitis.
esplenomegàlia f. Esplenitis.
• cast. esplenomegalia.
• angl. splenomegaly.
esplenoportografia f. Exploració del
sistema esplenoportal per mitjà
d’una injecció de substàncies de
contrast introduïda en la melsa,
amb les consegüents radiografies
seriades.
• cast. esplenoportografía.
• angl. splenoportography.
espoderaments m. pl. 1. Contracció
violenta experimentada en un òrgan per a expel·lir un cos estrany. 2.
Contracció dolorosa del recte per a
evacuar.
• cast. pujos.
• angl. colic.
espòndil m. Vèrtebra.
• cast. espóndilo.
• angl. spondyl.
espondilartritis f. inv. Inflamació de
les articulacions vertebrals.
• cast. espondilartritis.
• angl. spondylarthritis.
espondilitis f. inv. Inflamació vertebral.
• cast. espondilitis.
• angl. spondylitis.
espondilolistesi f. Desplaçament cap
avant d’una o més vèrtebres que
pot provocar compressió nerviosa.
• cast. espondilolistesis.
• angl. spondylolistesis.
espondilosi f. Anquilosi vertebral produïda per una ossificació dels lli-

• cast. esquinencia.
• angl. angina.
esquinç m. Torciment violent i dolorós
d’una articulació, menys greu que
la luxació, amb possible ruptura de
lligaments o de fibres musculars.
• cast. esguince.
• angl. sprain.
esquistosomiasi f. Malaltia provocada per la presència de bilhàrzies en
l’organisme, paràsits que viuen en
aigües contaminades.
• cast. esquistosomiasis.
• angl. schistosomiasis.
esquizomicet m. Bacteri.
• cast. esquizomiceto.
• angl. schizomycete.
essencial adj. Que no es relaciona
(una afecció, una síndrome o un
símptoma) amb cap estat morbós
definit.
• cast. esencial.
• angl. essential.
estadi m. 1. Període en el desenrotllament intel·lectual i afectiu de l’ésser
humà. 2. Període d’una malaltia.
• cast. estadio.
• angl. stage.
estafilocòccia f. Infecció produïda per
estafilococs patogènics.
• cast. estafilococia.
• angl. staphylococcia.
estafiloma m. Tumor prominent que
apareix en el globus ocular.
• cast. estafiloma.
• angl. staphyloma.
estasi f. Parada o alentiment de la
circulació de la sang o de qualsevol altre líquid en alguna part del
cos.
• cast. estasis.
• angl. stasis.
estat m. Període d’una malaltia durant
el qual els símptomes es mantenen
aproximadament iguals.
• cast. estado.
• angl. state.
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gaments o bé per una proliferació
fibrosa amb desaparició de la superfície articular.
• cast. espondilosis.
• angl. spondylosis.
esporàdic -a adj. Que no té (una malaltia) caràcter epidèmic ni endèmic.
• cast. esporádico -ca.
• angl. sporadic.
esprue m. Malaltia produïda per una
mala absorció dels greixos.
• cast. esprue.
• angl. sprue.
espunyida f. Acció d’espunyir-se.
• cast. dislocación.
• angl. dislocation.
espunyir-se v. pron. Dislocar-se la mà,
el colze, el turmell.
• cast. dislocarse.
• angl. to dislocate.
esput m. Producte de secreció patològica de l’aparell respiratori que s’expulsa en cada expectoració.
• cast. esputo.
• angl. sputum.
esputació f. Acció d’esputar.
• cast. expectoración.
• angl. spit.
esputar v. intr. Llançar esputs.
• cast. esputar.
• angl. to spit.
esquelet m. Conjunt de peces dures i
resistents que protegixen les parts
molles del cos i els servixen de suport.
• cast. esqueleto.
• angl. skeleton.
esquelètic -a adj. De l’esquelet o que hi
té relació. 2. Extremadament prim.
• cast. esquelético -ca.
• angl. skeletal.
esquena f. Part posterior del cos humà,
des dels muscles fins a la cintura.
• cast. espalda.
• angl. back.
esquinància f. Inflamació de les amígdales, angina.
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esteatoma m. Lipoma.
• cast. esteatoma.
• angl. steatoma.
esteatopigi -ígia adj. 1. De l’esteatopígia o que hi té relació. 2. Que patix
d’esteatopígia.
• cast. esteatópigo -ga.
• angl. steatopygous.
esteatopígia f. Hipertròfia greixosa de
les natges i els malucs, característica de les dones boiximanes.
• cast. esteatopigia.
• angl. steatopygia.
esteatorrea f. Pèrdua excessiva de greix
en les deposicions.
• cast. esteatorrea.
• angl. steathorrhoea.
esteatosi f. Adiposi.
• cast. esteatosis.
• angl. steatosis.
estenocàrdia f. Angina de pit.
• cast. estenocardia.
• angl. stenocardia.
estenocefàlia f. Estretor anormal del
cap, produïda per una soldadura
prematura dels ossos del crani.
• cast. estenocefalia.
• angl. stenocephalia.
estenosat -ada adj. Anormalment estret.
• cast. estenosado -da.
• angl. stenosed.
estenosi f. Estretor patològica, congènita o adquirida, d’un orifici o d’un
conducte.
• cast. estenosis.
• angl. stenosis.
estereofotogrametria f. Mètode que
permet mesurar de forma precisa la
determinació de les particularitats i
dimensions d’un objecte, per mitjà
de fotografies estereoscòpiques.
• cast. estereofotogrametría.
• angl. stereophotogrammetry.
estereognòsia f. Capacitat de reconéixer la forma i el volum d’un objecte
amb els ulls tancats per mitjà de la
palpació.
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• cast. estereognosia.
• angl. stereognosia.
estèril adj. 1. Que presenta esterilitat,
que no es pot reproduir. 2. Lliure de
microorganismes patògens, especialment per esterilització prèvia.
• cast. estéril.
• angl. sterile.
esterilitzador -a 1. adj. Que esterilitza
o és capaç d’esterilitzar. 2. m. Aparell utilitzat per a esterilitzar, per a
destruir els microorganismes.
• cast. esterilizador -ra.
• angl. 1. sterilising. 2. steriliser.
esterilitzar v. tr. 1. Produir l’esterilització (d’un ésser viu), privar-lo de la
capacitat de reproduir-se. 2. Destruir els microorganismes (d’un producte, d’un objecte o d’un medi).
• cast. esterilizar.
• angl. to sterilise.
estern m. Os pla i allargat situat al mig
del pit, amb el qual s’articulen les
costelles.
• cast. esternón.
• angl. sternum.
esternal adj. De l’estern o que hi té
relació.
• cast. esternal.
• angl. sternal.
esternoclavicular adj. De l’estern i de
la clavícula, o que hi té relació.
• cast. esternoclavicular.
• angl. sternoclavicular.
esternoclidomastoïdal adj. De l’estern, de la clavícula i de l’apòfisi
mastoide del temporal, o que hi té
relació.
• cast. esternocleidomastoideo.
• angl. sternocleidomastoidal.
esternocostal adj. De l’estern i de les
costelles, o que hi té relació.
• cast. esternocostal.
• angl. sternocostal.
estèrnum m. Estern.
• cast. esternón.
• angl. sternum.

tació menuda en un dels extrems,
que s’usa en cirurgia per a explorar
les ferides o els conductes.
• cast. estilete.
• angl. stiletto.
estímul m. 1. Canvi en l’ambient extern o intern d’un organisme que
en provoca una modificació en l’activitat. 2. Agent o condició que pot
provocar estes modificacions.
• cast. estímulo.
• angl. stimulus.
estimulació f. Excitació de l’activitat
funcional d’un òrgan o d’un teixit
per mitjans elèctrics, mecànics, tèrmics o químics.
• cast. estimulación.
• angl. stimulation.
estimulant 1. adj. Que estimula. 2. adj. i
m. i f. Que augmenta o fa més activa
(un medicament) una determinada
funció o activitat fisiològica.
• cast. estimulante.
• angl. stimulant.
estiomen -òmena adj. Que corroïx la
carn.
• cast. estiómeno -na.
• angl. esthiomene.
estiòmena f. Llaga gran en la vulva
acompanyada d’una adenitis inguinal i d’una hipertròfia dels llocs
afectats.
• cast. estiómena.
• angl. esthiomene.
estíptic -a adj. i m. Que té (un medicament) una acció astringent, hemostàtica i antidiarreica.
• cast. estíptico -ca.
• angl. styptic.
estoma m. 1. Porus, orifici o obertura
menuda de la superfície d’un teixit.
2. Orifici microscòpic de la superfície dels capil·lars que les cèl·lules
migratòries (leucòcits o eritròcits)
produïxen en la diapedesi.
• cast. estoma.
• angl. stoma.

E
VOCABULARI

esteroide m. Substància d’estructura
policíclica de la qual deriven compostos de gran importància biològica, com ara esterols, àcids biliars
o hormones.
• cast. esteroide.
• angl. steroid.
estèsia f. 1. Percepció, sensació, sensibilitat. 2. Neurosi sensorial.
• cast. estesia.
• angl. aesthesia.
estesiologia f. Part de la medicina que
s’ocupa de les sensacions, dels òrgans dels sentits i de la sensibilitat
en general.
• cast. estesiología.
• angl. aesthesiology.
estesiòmetre m. Instrument per a mesurar la sensibilitat tàctil.
• cast. estesiómetro.
• angl. aesthesiometre.
estetòfon m. Estetoscopi.
• cast. estetófono.
• angl. stethophone.
estetoscopi m. Instrument utilitzat
per a l’auscultació indirecta.
• cast. estetoscopio.
• angl. stethoscope.
estetoscòpia f. 1. Auscultació, amb
l’estetoscopi, de diverses parts del
cos. 2. Conjunt de signes obtinguts
per l’auscultació amb l’estetoscopi.
• cast. estetoscopia.
• angl. stethoscopy.
estigma m. 1. Símptoma o signe morbós persistent característic d’una
malaltia constitucional i hereditària. 2. Taca, cicatriu o impressió en
la pell.
• cast. estigma.
• angl. stigma.
estigmatisme m. Estat degut a l’existència d’estigmes.
• cast. estigmatismo.
• angl. stigmatism.
estilet m. Sonda metàl·lica llarga, prima, flexible o rígida, amb una dila-
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estómac m. Porció dilatada del tub
digestiu, situada entre l’esòfag i el
duodé, on té lloc la quimificació
dels aliments.
• cast. estómago.
• angl. stomach.
estomacal 1. adj. De l’estómac o que hi
té relació. 2. adj. Bo per a l’estómac,
que excita l’acció de l’estómac. 3.
m. Substància que afavorix l’acció
digestiva i és adequada per a combatre la dispèpsia.
• cast. estomacal.
• angl. 1 i 2. stomachic. 3. stomach
substance.
estomatitis f. inv. Inflamació de la mucosa bucal.
• cast. estomatitis.
• angl. stomatitis.
estomatòleg -òloga Especialista en
estomatologia.
• cast. estomatólogo -ga.
• angl. stomatologist.
estomatologia f. Part de la medicina que
s’ocupa de les malalties de la boca.
• cast. estomatología.
• angl. stomatology.
estomatològic -a adj. De l’estomatologia o que hi té relació.
• cast. estomatológico -ca.
• angl. stomatological.
estràbic -a 1. adj. De l’estrabisme o
que hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que
patix estrabisme.
• cast. estrábico -ca.
• angl. 1. squinting. 2. squint-eyed.
estrabisme m. Afecció de la vista en
què els dos eixos visuals no es dirigixen alhora cap a un objecte o en
què un ull no pot seguir l’altre en els
seus moviments.
• cast. estrabismo.
• angl. strabismus.
estrabòmetre m. Aparell utilitzat per a
mesurar l’angle d’estrabisme.
• cast. estrabómetro.
• angl. strabometre.
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estrabotomia f. 1. Tractament quirúrgic de l’estrabisme que consistix en
el desplaçament d’un dels músculs
de l’ull. 2. Incisió del tendó d’un dels
músculs oculars.
• cast. estrabotomía.
• angl. strabotomy.
estrangulació f. Constricció d’un òrgan amb parada de la circulació de
la sang o un altre fluid.
• cast. estrangulación.
• angl. strangulation.
estrangúria f. Micció lenta i dolorosa,
gota a gota, ocasionada per l’espasme de la uretra o de la bufeta.
• cast. estranguria.
• angl. strangury.
estremiment m. Vibració perceptible
pel tacte que sol precedir o acompanyar el calfred.
• cast. estremecimiento.
• angl. shaking.
estrenyiment m. Estenosi.
• cast. estreñimiento.
• angl. constipation.
estrep m. Osset situat en la part més interna de l’orella mitjana que s’articula,
per la part superior, amb l’enclusa i,
per la base, s’inserix en la finestra oval.
• cast. estribo.
• angl. stirrup.
estreptococ m. Bacteri de forma arredonida que s’agrupa en cadenes o
parelles de cèl·lules.
• cast. estreptococo.
• angl. streptococcus.
estreptocòccia f. Infecció produïda
per estreptococs.
• cast. estreptococia.
• angl. streptococcosis.
estreptocòccic -a adj. De l’estreptocòccia o que hi té relació.
• cast. estreptocócico -ca.
• angl. streptococcis.
estria f. 1. Ratlla o solc molt fi que es
pot donar en alguns punts de certs
ossos. 2. Ratlla, més fosca que les

estupefaent 1. m. Producte actiu que, a
més del seu efecte terapèutic, té una
acció secundària capaç de produir
habituació en l’individu i d’alterar-ne
profundament els sentits. 2. adj. Que
produïx un estupor patològic.
• cast. estupefaciente.
• angl. 1. narcotic, 2. stupetying.
estupor m. Estat d’inconsciència parcial acompanyat d’absència de moviments i de reacció als estímuls.
• cast. estupor.
• angl. stupor.
esvaniment m. Pèrdua transitòria del
coneixement, conservant les activitats circulatòries i respiratòries.
• cast. desvanecimiento.
• angl. fainting.
eterisme m. Estat produït per l’absorció excessiva d’èter.
• cast. eterismo.
• angl. etherism.
eteritzar v. tr. Anestesiar per mitjà de
la inhalació de vapors d’èter.
• cast. eterizar.
• angl. to etherise.
etílic -a adj. De l’etilisme o que hi té
relació.
• cast. etílico -ca.
• angl. ethylic.
etilisme m. 1. Intoxicació, aguda o crònica, produïda per l’alcohol etílic.
2. Alcoholisme.
• cast. etilismo.
• angl. 1. alcohol poisoning. 2. alcoholism.
etiologia f. Part de la medicina que
s’ocupa d’estudiar les causes de les
malalties.
• cast. etiología.
• angl. aetiology.
etmoïdal adj. De l’os etmoide o que hi
té relació.
• cast. etmoidal.
• angl. ethmoid.
etmoide m. Os curt i compacte, central, imparell i simètric, situat en l’es-
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parts pròximes, formada per juxtaposició de fibres d’elements anatòmics. 3. Línia fina d’un color blanc
rosat que es produïx en la pell durant l’embaràs i altres processos en
què la pell ha patit una dilatació.
• cast. estría.
• angl. 1 i 2. stria. 3. stretch marks.
estriat m. Part del cervell que sobreïx
en els ventricles laterals.
• cast. estriado.
• angl. striate.
estridor m. o f. So agut i dur, semblant
a un xiulet, típic dels estats espasmòdics de la glotis i la laringe.
• cast. estridor (m.).
• angl. stridor.
estridulós -osa adj. Afectat d’estridor.
• cast. estriduloso -sa.
• angl. stridulous.
estròful m. Dermatosi infantil consistent en l’aparició de lesions pruriginoses ocasionades com a reacció a
les picadures d’alguns insectes.
• cast. estrófulo.
• angl. strophulus.
estrogen m. Component del grup
d’hormones esteroides responsables del desenrotllament dels caràcters sexuals secundaris femenins.
• cast. estrógeno.
• angl. oestrogen.
estroma f. Teixit conjuntiu que forma
la substància fonamental o matriu
d’un òrgan.
• cast. estroma.
• angl. stroma.
estructura f. Constitució o disposició
dels elements que componen els
òrgans o cossos vius, especialment
els elements anatòmics.
• cast. estructura.
• angl. structure.
estrumitis f. inv. Inflamació de la glàndula tiroide afectada de goll.
• cast. estrumitis.
• angl. goiter.
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cotadura de l’os frontal, i que forma
la base del crani, les cavitats nassals
i les òrbites.
• cast. etmoides.
• angl. ethmoid bone.
eubiòtica f. Ciència de la vida sana.
• cast. eubiótica.
• angl. eubiotics.
eucràsia f. Estat normal de salut.
• cast. eucrasia.
• angl. eucrasia.
eucràtic -a 1. adj. De l’eucràsia o que hi
té relació. 2. adj. i m. i f. Que té bona
salut.
• cast. eucrático -ca.
• angl. eucratic.
eugenèsia f. Ciència que estudia els factors socialment controlables que poden augmentar o disminuir les qualitats racials de les generacions futures.
• cast. eugenesia.
• angl. eugenics.
eugenèsic -a adj. De l’eugenèsia o que
hi té relació.
• cast. eugenésico -ca.
• angl. eugenesic.
eugènic -a adj. Eugenèsic.
• cast. eugénico -ca.
• angl. eugenic.
eunucoïdisme m. Síndrome produïda
per deficiències en l’activitat endocrina de les glàndules sexuals.
• cast. eunucoidismo.
• angl. eunuchoidism.
eupèpsia f. Digestió normal.
• cast. eupepsia.
• angl. eupepsia.
eupèptic -a 1. adj. De l’eupèpsia o que
hi té relació. 2. m. Medicament que
obri la gana de menjar i afavorix la
digestió.
• cast. eupéptico -ca.
• angl. eupeptic.
eurítmia f. Regularitat de les pulsacions
d’una persona.
• cast. euritmia.
• angl. eurhythmy.
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eurítmic -a adj. 1. De l’eurítmia o que
hi té relació. 2. Que té eurítmia.
• cast. eurítmico -ca.
• angl. eurhythmic.
eutanàsia f. 1. Mort natural suau,
tranquil·la, sense molèsties i sense agonia. 2. Mort sense sofriment
provocada amb mitjans propicis,
especialment a una persona que té
una malaltia en fase terminal o que
es troba en estat d’inconsciència irrecuperable.
• cast. eutanasia.
• angl. euthanasia.
eutanàsic -a adj. De l’eutanàsia o que
hi té relació.
• cast. eutanásico -ca.
• angl. euthanasic.
eutòcia f. Evolució normal del part espontani.
• cast. eutocia.
• angl. eutocia.
eutòcic -a adj. Del part espontani o
que hi té relació.
• cast. eutócico -ca.
• angl. eutocic.
eutròfia f. Estat de nutrició normal
d’un organisme.
• cast. eutrofia.
• angl. eutrophy.
eutròfic -a adj. Que millora (una substància) la nutrició.
• cast. eutrófico -ca.
• angl. eutrophic.
evacuant adj. i m. Que fa evacuar.
• cast. evacuante.
• angl. evacuant.
evacuar v. 1. tr. Expel·lir naturalment o
artificialment (matèries excrementícies o patològiques) per una part
qualsevol de l’organisme. 2. intr. Fer
una deposició intestinal.
• cast. evacuar.
• angl. 1. to evacuate. 2. to defecate.
evacuatiu -iva adj. i m. Evacuant.
• cast. evacuativo -va.
• angl. evacuant.

• cast. 1. escisión. 2. clitoridectomía.
• angl. 1. removal. 2. clitoridectomy.
exclusió f. Intervenció quirúrgica que
consistix a aïllar un òrgan o un fragment d’òrgan, sense extirpar-lo de
l’organisme.
• cast. exclusión.
• angl. exclusion.
excoriació f. Pèrdua superficial de
substància de la pell que només
afecta l’epidermis.
• cast. excoriación.
• angl. excoriation.
excoriar v. tr. Produir una excoriació
(en una part del cos).
• cast. excoriar.
• angl. to excoriate.
excoriatiu -iva adj. Que excoria.
• cast. excoriativo -va.
• angl. excoriative.
excreció f. Acció o efecte d’excretar.
• cast. excreción.
• angl. excretion.
excrement m. 1. Excreció expulsada
pel cos. 2. pl. Residus de l’aliment
que, després de la digestió, són eliminats per l’orifici anal.
• cast. excremento.
• angl. excrement.
excremental adj. Excrementici.
• cast. excrementicio -cia.
• angl. excremental, fecal.
excrementar v. intr. Deposar els excrements.
• cast. excrementar.
• angl. to excrete.
excrementici -ícia adj. 1. De l’excrement o que hi té relació. 2. Que consistix en excrement.
• cast. excrementicio -cia.
• angl. excremental, fecal.
excrescència f. Protuberància, formació de teixit que sobreïx de la
superfície d’un òrgan o d’un altre
teixit.
• cast. excrecencia.
• angl. excrescence.
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evaginació f. Protrusió d’una part del
cos o d’un òrgan.
• cast. evaginación.
• angl. evagination.
eventració f. Hèrnia de les vísceres
abdominals com a conseqüència
de la ruptura o la debilitació de la
paret abdominal.
• cast. eventración.
• angl. eventration.
eversió f. Versió cap a fora, especialment de la mucosa que envolta un
orifici natural.
• cast. eversión.
• angl. eversion.
evidència f. Informació obtinguda de
l’anàlisi sistemàtica i exhaustiva de
dades procedents de la recerca bàsica, clínica i epidemiològica.
• cast. evidencia científica.
• angl. scientific evidence.
evisceració f. Extracció, total o parcial,
de les vísceres d’un organisme.
• cast. evisceración.
• angl. evisceration.
exacerbar v. tr. Agreujar (una malaltia,
un símptoma, una molèstia).
• cast. exacerbar.
• angl. to irritate.
exantema m. Erupció eritematosa produïda per l’acció d’un virus o d’un
medicament.
• cast. exantema.
• angl. exanthema.
exantemàtic -a adj. De l’exantema o
que hi té relació.
• cast. exantemático -ca.
• angl. exanthematic.
exantematós -osa 1. adj. Exantemàtic.
2. adj. i m. i f. Que patix exantema.
• cast. exantemático -ca.
• angl. exanthematose.
exartrosi f. Luxació.
• cast. exartrosis.
• angl. exarthrosis.
excisió f. 1. Operació d’extirpar tallant.
2. Clitoridectomia.
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excreta f. 1. Excrement. 2. Acció o efecte d’excretar.
• cast. excreción.
• angl. excreta.
excretar v. tr. Traure fora del cos (residus metabòlics o digestius) a través
de les glàndules o del tub digestiu.
• cast. excretar.
• angl. to excrete.
excretor -a adj. 1. De l’excreció o que hi
té relació. 2. Que excreta.
• cast. excretor -ra.
• angl. excretory.
excretori -òria adj. Que servix per a
l’excreció.
• cast. excretorio -ria.
• angl. excretory.
exèresi f. Operació de separar o d’extraure alguna cosa de l’organisme.
• cast. exéresis.
• angl. exeresis.
exfoliació f. 1. Eliminació, en forma
de làmines xicotetes, de trossos de
teixit necròtic. 2. Destrucció de les
capes superficials de l’epidermis.
• cast. exfoliación.
• angl. exfoliation.
èxitus m. inv. Mort d’una persona que
té lloc dins del recinte d’un hospital,
el qual assumix les responsabilitats
legals que se’n deriven.
• cast. exitus.
• angl. exitus.
exocrí -ina adj. 1. Que aboca (una
glàndula) el producte de la seua secreció a l’exterior de l’organisme o a
una cavitat orgànica que comunica
amb el medi extern. 2. Que ha sigut
expulsat per una glàndula exocrina.
• cast. exocrino -na.
• angl. exocrine.
exoendocrí -ina adj. Que té (una glàndula) secreció externa i interna.
• cast. exoendocrino -na.
• angl. exoendocrine.
exofòria f. Heterofòria en què la desviació és cap a fora.
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• cast. exoforia.
• angl. exophoria.
exoftàlmia f. Protrusió del globus de
l’ull fora de l’òrbita ocular.
• cast. exoftalmia.
• angl. exophthalmos.
exoftàlmic -a adj. De l’exoftàlmia o
que hi té relació.
• cast. exoftálmico -ca.
• angl. exophthalmic.
exòmfal m. Hèrnia umbilical.
• cast. exónfalo.
• angl. exomphalos.
exopàtic -a adj. Degut a un agent extern de l’organisme malalt.
• cast. exopático -ca.
• angl. exopathic.
exostosi f. Excrescència òssia anormal
en la superfície d’un os.
• cast. exostosis.
• angl. exostosis.
expansió f. 1. Creixement d’un òrgan
o d’una neoformació que dóna
naixença a un altre òrgan o a una
neoformació secundària. 2. Resultat
d’este creixement.
• cast. expansión.
• angl. expansion.
expectoració f. 1. Acció d’expectorar.
2. Matèria expectorada. 3. Dilatació.
• cast. expectoración.
• angl. expectoration.
expectorant adj. i m. Que produïx un
augment de l’expectoració.
• cast. expectorante.
• angl. expectorant.
expectorar v. tr. Expulsar per la boca
(mucositats depositades en les vies
respiratòries o en els alvèols pulmonars).
• cast. expectorar.
• angl. to expectorate.
expiració f. Acció o efecte d’expirar.
• cast. expiración.
• angl. expiration.
expirar v. 1. tr. Expel·lir (l’aire contingut
en els pulmons). 2. intr. Morir.

• cast. exudativo -va.
• angl. exsudative.
extensió f. 1. Moviment per mitjà del
qual se separen els dos extrems
d’un membre. 2. Operació quirúrgica que arrenglera els dos extrems
d’un os fracturat. 3. Tracció exercida
damunt d’un membre fracturat o
dislocat a fi d’adreçar-lo.
• cast. extensión.
• angl. extension.
exteroceptiu -iva adj. De les àrees de
distribució dels òrgans receptors o
que hi té relació.
• cast. exteroceptivo -va.
• angl. exteroceptive.
exteroceptor -a adj. i m. Que està (un
receptor) situat en la pell i en les
mucoses i arreplega els estímuls
que formen la sensibilitat exteroceptiva.
• cast. exteroceptor -ra.
• angl. exteroceptor.
extirpació f. Extracció d’un òrgan, un
teixit malalt o un cos estrany de l’interior de l’organisme.
• cast. extirpación.
• angl. extirpation.
extirpar v. tr. Separar o eradicar (un òrgan o una part d’un òrgan malalt).
• cast. extirpar.
• angl. to remove.
extracció f. 1. Operació quirúrgica
consistent a retirar o arrancar un
cos estrany, un òrgan malalt o una
estructura de l’organisme. 2. Punció
venosa per a obtindre sang. 3. Punció corporal per a retirar mostres
orgàniques.
• cast. extracción.
• angl. extraction.
extracorpori -òria adj. Que està situat
o ocorre fora del cos.
• cast. extracorpóreo -a.
• angl. extracorporeal.
extrapiramidal adj. Que es troba fora
de les vies piramidals.
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• cast. 1. espirar. 2. expirar.
• angl. 1. to breathe out. 2. to die.
expiratori -òria adj. De l’expiració de
l’aire dels pulmons o que hi té relació.
• cast. espiratorio -ria.
• angl. expiratory.
explorar v. tr. Examinar o reconéixer
(un pacient) amb finalitats diagnòstiques.
• cast. explorar.
• angl. to explore.
expulsió f. Eixida del fetus de l’interior
de l’úter.
• cast. expulsión.
• angl. expulsion.
exsangüe adj. Que ha perdut la sang
per hemorràgia externa o interna.
• cast. exangüe.
• angl. bloodless.
exsanguinació f. Extracció de sang del
cos per a fer-ne un ús mèdic.
• cast. exsanguinación.
• angl. exsanguination.
exsanguinotransfusió f. Substitució
total o parcial de la sang d’un malalt per la d’un o més individus sans.
• cast. exsanguinotransfusión.
• angl. exsanguinotransfusion.
exsucció f. Acció d’extraure per succió.
• cast. succión.
• angl. exsuction.
exsudació f. Acció o efecte d’exsudar.
• cast. exudación.
• angl. exsudation.
exsudar v. intr. Eixir a l’exterior pels
porus una substància més o menys
fluida.
• cast. exudar.
• angl. to exude.
exsudat m. Humor més o menys fluid
que ix d’una cèl·lula, d’un vas o d’un
capil·lar per exsudació en els processos de tipus inflamatori.
• cast. exudado.
• angl. exudate.
exsudatiu -iva adj. De l’exsudat o de
l’exsudació, o que hi té relació.
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• cast. extrapiramidal.
• angl. extrapyramidal.
extrasístole f. Contracció prematura
i dèbil del cor que n’altera el ritme
regular.
• cast. extrasístole.
• angl. extrasystole.
extrauterí -ina adj. Que està situat o
que té lloc fora de l’úter.
• cast. extrauterino -na.
• angl. extrauterine.
extravascular adj. Que està situat o
que té lloc fora dels vasos.
• cast. extravascular.
• angl. extravascular.
extravenar-se v. pron. Extravasar-se, la
sang, de les venes.
• cast. extravenarse.
• angl. to flow from the veins.
extremitat f. Apèndix del cos que servix per al desplaçament i la prensió.
• cast. extremidad.
• angl. extremity.
extremitud f. [usat generalment en
plural] Convulsió última d’un moribund.
• cast. estremecimiento.
• angl. death agony.
exuberància f. Proliferació excessiva o
abundant.
• cast. exuberancia.
• angl. exuberance.
exulceració f. Acció o efecte d’exulcerar.
• cast. exulceración.
• angl. exulceration.
exulcerar v. tr. i pron. Ulcerar superficialment (l’epidermis) sense arribar
a la capa basal.
• cast. exulcerar.
• angl. to exulcerate.
exutori m. Úlcera artificial provocada
per a mantindre una supuració permanent amb un fi curatiu.
• cast. exutorio.
• angl. exutory.
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fagedena f. Apetit immoderat.
• cast. hambre canina.
• angl. ravenous hunger.
fagedènic -a adj. 1. De la fagedena o
que hi té relació. 2. Que consumix
(una substància) les fungositats. 3.
Que destruïx (una úlcera) els teixits
veïns ràpidament.
• cast. fagedénico -ca.
• angl. phagedenic.
fagedenisme m. Tendència que tenen
algunes ferides o úlceres a créixer
ràpidament en extensió i profunditat i oferir resistència al tractament.
• cast. fagedenismo.
• angl. phagedena.
faixa f. Peça de teixit elàstic o d’algun
altre material rígid que servix per a
cenyir el cos i mantindre la columna vertebral en posició correcta, o
per a sostindre les vísceres en cas
de ptosi.
• cast. faja.
• angl. binder.
faixadura f. Embenatge medicinal posat al voltant del cos.
• cast. fajadura.
• angl. bandage.
falange f. 1. Os llarg i menut que forma
part de l’esquelet dels dits de la mà
o del peu. 2. Os situat entre el metacarpià o metatarsià i la falangina.
• cast. falange.
• angl. phalanx.
falangeta f. Falange tercera i més menuda dels dits de la mà o del peu.
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fàcies f. inv. Aspecte de la cara, determinat per les alteracions que hi produïxen certes malalties.
• cast. facies.
• angl. facies.
facoèrisi f. Tècnica per a la intervenció
de cataractes, consistent en l’extracció del cristal·lí per aspiració.
• cast. facoérisis.
• angl. phacoerysis.
facoma m. 1. En els casos d’esclerosi
tuberosa, tumoració que pot aparéixer en la retina. 2. En els casos de
neurofibromatosi, placa de fibres
nervioses mielíniques que pot aparéixer en la retina.
• cast. facoma.
• angl. phacoma.
facomatosi f. Grup de malalties hereditàries que es caracteritzen per la
presència de tumoracions en diferents llocs del cos, amb manifestacions oculars, cutànies, viscerals, i
especialment del sistema nerviós.
• cast. facomatosis.
• angl. phacomatosis.
factor m. Element, circumstància o influència que contribuïx a produir
un resultat, o substància que té una
acció fisiològica específica.
• cast. factor.
• angl. factor.
facultatiu -iva 1. adj. Del metge o que
hi té relació. 2. m. i f. Metge.
• cast. facultativo -va.
• angl. 1. medical. 2. doctor.
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• cast. falangeta.
• angl. third phalanx.
falàngic -a adj. De la falange o que hi
té relació.
• cast. falángico -ca.
• angl. phalangic.
falangina f. Falange segona dels dits
de la mà o del peu.
• cast. falangina.
• angl. middle phalanx.
falç f. Formació anatòmica semblant a
una falç.
• cast. hoz.
• angl. falx.
falcèmia f. Presència en la sang d’eritròcits en forma de falç.
• cast. falcemia.
• angl. falcaemia.
fal·lus m. inv. Membre viril, penis.
• cast. falo (m.).
• angl. phallus.
fam f. Sensació produïda per la necessitat intensa de menjar.
• cast. hambre.
• angl. hunger.
fànera f. Formació epidèrmica diferenciada, com ara els pèls o les ungles.
• cast. fanera.
• angl. phanera.
faradaic -a adj. Que es produïx (un
corrent elèctric altern induït) per
interrupció repetida del corrent
continu en una bobina d’inducció.
• cast. farádico -ca.
• angl. faradaic.
faradització f. Acció o efecte de faraditzar.
• cast. faradización.
• angl. faradisation.
faraditzar v. tr. Estimular (els músculs
o els nervis) per mitjà de corrents
faràdics o induïts.
• cast. faradizar.
• angl. to faradise.
farinetes f. pl. 1. Menjar triturat destinat generalment als xiquets molt
menuts o als malalts, que es pot
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elaborar amb diversos ingredients.
2. Substància opaca als rajos X que
han d’engolir aquelles persones a
les quals s’ha de practicar un examen radiològic de l’aparell digestiu.
• cast. papilla (sing).
• angl. 1. baby food. 2. barium.
faringe f. Part del tub digestiu situada
a continuació de la boca, que s’estén
des de les fosses nasals fins al començament de l’esòfag i de la laringe.
• cast. faringe.
• angl. pharynx.
faringi -íngia adj. De la faringe o que
hi té relació.
• cast. faríngeo -a.
• angl. pharyngeal.
faringitis f. inv. Inflamació de la faringe, especialment de la mucosa.
• cast. faringitis.
• angl. pharyngitis.
faringoscopi m. Instrument òptic utilitzat per a examinar la faringe.
• cast. faringoscopio.
• angl. pharyngoscope.
faringoscòpia f. Examen de la faringe
realitzat amb el faringoscopi o per
inspecció directa.
• cast. faringoscopia.
• angl. pharyngoscopy.
faringotomia f. Intervenció quirúrgica consistent a fer una incisió en la
faringe.
• cast. faringotomía.
• angl. pharyngotomy.
farmàcia f. 1. Ciència que estudia la
preparació i l’aplicació dels medicaments i de les substàncies que
els componen. 2. Establiment on es
preparen i s’expenen al públic els
medicaments.
• cast. farmacia.
• angl. 1. pharmacy. 2. chemist´s shop.
farmaciola f. Armariet o estoig amb
medicaments i altres productes farmacèutics per a casos d’urgència o
cures senzilles.

fatic m. Pantaix.
• cast. fatiga (f.).
• angl. panting.
fatiga f. 1. Estat de cansament o de debilitat produït generalment per un
esforç físic o mental intens. 2. Disminució de la capacitat funcional d’un
òrgan produïda per una activitat
excessiva.
• cast. fatiga.
• angl. fatigue.
fava f. Lesió elemental primària de la
pell caracteritzada per una elevació
dèrmica, aplanada, rogenca, pruriginosa i de vores redones que no
deixa senyal quan es resol.
• cast. habón (m.).
• angl. wheal.
favassa f. Fava.
• cast. habón (m.).
• angl. wheal.
favisme m. Malaltia caracteritzada per
icterícia hemolítica, amb anèmia,
astènia, hemoglobinúria, trastorns
digestius i febra.
• cast. favismo.
• angl. favism.
febra f. 1. Síndrome que es caracteritza per l’augment de la temperatura normal del cos, produïda per la
reacció de l’organisme a un procés
patològic, sovint d’origen infecciós.
2. Malaltia en què la febra és el
símptoma prominent.
• cast. 1. calentura. 2. fiebre.
• angl. 1. temperature. 2. fever.
febrada f. Accés de febra alta.
• cast. calenturón (m.).
• angl. fever.
febrejar v. intr. Tindre febra.
• cast. tener fiebre.
• angl. to be feverish.
febrícula f. Febra poc intensa, generalment duradora i produïda per causes desconegudes.
• cast. febrícula.
• angl. slight fever.
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• cast. botiquín (m.).
• angl. medicine case.
farmacodependència f. Estat d’una
persona que experimenta una total
necessitat d’ingerir una substància
medicamentosa a intervals regulars.
• cast. farmacodependencia.
• angl. pharmacodependence.
farmacopea f. 1. Repertori que cada
Estat declara com a norma legal per
a la preparació, l’experimentació i la
prescripció dels medicaments. 2. En
els primers temps de la medicina i la
farmacologia, llibre en què s’expressaven les substàncies medicinals
més comunament usades, la forma
de preparar-les i de combinar-les.
• cast. farmacopea.
• angl. pharmacopeia.
fàscia f. 1. Membrana fibrosa i resistent,
de color blanquinós brillant, que
servix d’embolcall als òrgans subjacents i els manté en la seua posició
respectiva. 2. Mitjà d’inserció dels
músculs.
• cast. fascia.
• angl. fascia.
fascicle m. Conjunt de fibres nervioses
o musculars amb la mateixa funcionalitat.
• cast. fascículo.
• angl. fascicle.
fasciculació f. 1. Disposició en fascicles. 2. Conjunt de fibres nervioses
o musculars que tenen la mateixa
significació funcional. 3. Contracció
voluntària de diverses fibres musculars que són innervades per un
sol filament nerviós.
• cast. fasciculación.
• angl. fasciculation.
fasciïtis f. Inflamació d’una fàscia.
• cast. fascitis.
• angl. fasciitis.
fastigi m. Acme.
• cast. fastigio.
• angl. fastigium.
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febrífug -a adj. i m. Antipirètic.
• cast. febrífugo -ga.
• angl. febrifuge.
febril adj. De la febra o que hi té relació.
• cast. febril.
• angl. feverish.
febrós -osa adj. Que té febra.
• cast. calenturiento -ta.
• angl. feverish.
febrosenc -a adj. Febrós.
• cast. calenturiento -ta.
• angl. feverish.
fecal adj. Dels excrements o que hi té
relació.
• cast. fecal.
• angl. fecal.
fecaloma m. Massa de matèries fecals
endurides que obstruïxen el recte i
el còlon.
• cast. fecaloma.
• angl. fecaloma.
fecundació f. Procés consistent en la
unió de dos cèl·lules sexuals, una
femenina i una altra masculina, a
partir de les quals s’origina el zigot,
d’on sorgirà un nou individu.
• cast. fecundación.
• angl. fertilisation.
fecundar v. tr. Produir la fecundació
d’un òvul.
• cast. fecundar.
• angl. to fertilise.
feix m. 1. Grup de fibres musculars o nervioses disposades paral·lelament. 2.
Conjunt de cèl·lules, partícules o ones,
de disposició semblant a la d’un feix.
• cast. haz.
• angl. bundle.
fel f. (o m.) Bilis.
• cast. hiel (f.).
• angl. bile.
feminisme m. Presència en un individu pertanyent al sexe masculí d’un
cert nombre de caràcters sexuals
secundaris femenins.
• cast. feminidad (f.).
• angl. effeminacy.
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feminització f. Aparició anormal de
determinats caràcters sexuals femenins en un home.
• cast. feminización.
• angl. feminisation.
femoral adj. Del fèmur o que hi té relació.
• cast. femoral.
• angl. femoral.
femta f. Excrement.
• cast. heces (pl.).
• angl. feces.
fèmur m. Os de les extremitats inferiors, que s’estén des de la pelvis fins
al genoll.
• cast. fémur.
• angl. femur.
fenestració f. Perforació quirúrgica,
semblant a una finestra, en un os.
• cast. fenestración.
• angl. fenestration.
fenilalanina f. Aminoàcid aromàtic
considerat essencial des de la perspectiva nutricional.
• cast. fenilalanina.
• angl. phenylalanine.
fenilcetonúria f. Trastorn metabòlic
causat per una acumulació de fenilalanina i d’alguns dels seus metabòlits en les cèl·lules, en el plasma
i en l’orina, que pot provocar retard
en el creixement i la deficiència
mental.
• cast. fenilcetonuria.
• angl. phenylketonuria.
ferida f. Lesió causada per un colp, un
bac, un tir, un tall o un altre tipus d’accident, que produïx una interrupció de
la continuïtat de l’anatomia normal.
• cast. herida.
• angl. injury.
feridura f. Apoplexia.
• cast. apoplejía.
• angl. apoplexy.
ferir v. 1. tr. i pron. Produir una ferida (a
algú). 2. pron. Tindre un atac d’apoplexia.

• cast. hendido -da.
• angl. cleft.
fetge m. Òrgan glandular, situat en la
regió superior dreta de la cavitat
abdominal, que realitza funcions importants en l’organisme, com ara la de
secreció de la bilis, la de magatzem i
depòsit, la metabòlica i l’antitòxica.
• cast. hígado.
• angl. liver.
fetus m. inv. Ésser humà en el període
comprés entre el començament de
la novena setmana després de la
concepció i el seu naixement.
• cast. feto.
• angl. foetus.
fiblada f. 1. Punxada de fibló. 2. Dolor
agut i breu que sobrevé en alguna
part del cos.
• cast. 1. picadura. 2. punzada.
• angl. 1. sting. 2. twinge.
fibril·lació f. Trastorn consistent en la
contracció irregular i espontània de
les fibres musculars, especialment
les cardíaques, realitzada de manera
asincrònica i ràpida, sense aconseguir una contracció muscular coordinada i eficaç del cor.
• cast. fibrilación.
• angl. fibrillation.
fibrina f. Proteïna de la sang que participa en el procés de la circulació
sanguínia.
• cast. fibrina.
• angl. fibrin.
fibrinèmia f. Presència de fibrina en la
sang.
• cast. fibrinemia.
• angl. fibrinaemia.
fibrinogen -ògena 1. m. Proteïna fibrosa soluble, present en el plasma
i precursora de la fibrina, que afavorix la formació dels coàguls. 2. adj.
Que produïx fibrina, que causa la
formació de la fibrina.
• cast. fibrinógeno -na.
• angl. 1. fibrinogen. 2. fibrinogenic.
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• cast. 1. herir. 2. tener una apoplejía.
• angl. 1. to injure. 2. to have a stroke.
ferit -ida adj. i m. i f. 1. Que té una ferida. 2. Que ha patit un atac d’apoplexia.
• cast. herido -da.
• angl. injured.
ferro m. 1. Element químic constituent essencial de l’hemoglobina, la
mioglobina, la transferrina, la ferritina i diversos enzims i citocroms,
que té com a funcions principals
el transport d’oxigen als teixits i els
mecanismes d’oxidació cel·lular. 2. pl.
Fòrceps.
• cast. hierro. 2. fórceps (inv.).
• angl. 1. ferrum. 2. obstetrical forceps.
ferrocinètica f. Exploració del metabolisme del ferro dins de l’organisme a través d’isòtops radioactius.
• cast. ferrocinética.
• angl. ferrokinetics.
ferropènia f. Falta de ferro en l’organisme.
• cast. ferropenia.
• angl. sideropenia.
ferropènic -a adj. De la ferropènia o
que hi té relació.
• cast. ferropénico -ca.
• angl. ferropenic.
ferroteràpia f. Ús terapèutic del ferro i
dels seus compostos.
• cast. ferroterapia.
• angl. ferrotherapy.
fertilitat f. Capacitat fisiològica per a
concebre i reproduir-se.
• cast. fertilidad.
• angl. fertility.
fèrula f. Estructura resistent, rígida o
flexible, que s’utilitza per a immobilitzar una part del cos fracturada,
dislocada o a la qual convé repòs.
• cast. férula.
• angl. ferule.
fes -a adj. Partit incompletament en
dos parts.
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fibrinogenopènia f. Disminució anormal de fibrinogen en la sang.
• cast. fibrinogenopenia.
• angl. fibrinogenopenia.
fibrinòlisi f. Mecanisme per mitjà del
qual es dissol la fibrina coagulada per
l’acció de la fibrinolisina o plasmina.
• cast. fibrinólisis.
• angl. fibrinolysis.
fibrinolisina f. Ferment protolític format en la sang i que dissol el coàgul
per desintegració de la fibrina.
• cast. fibrinolisina.
• angl. fibrinolysin.
fibrinúria f. Eliminació per l’orina de
fibrina o fibrinogen, fora de qualsevol hematúria.
• cast. fibrinuria.
• angl. fibrinuria.
fibroadenoma m. Tumor benigne de
la glàndula mamària, el més freqüent de tots, constituït per glàndules o teixit conjuntiu.
• cast. fibroadenoma.
• angl. fibroadenoma.
fibrocartílag m. Teixit fibrós, molt resistent, que conté cèl·lules cartilaginoses.
• cast. fibrocartílago.
• angl. fibrocartilage.
fibrocartilaginós -osa adj. Del fibrocartílag o que hi té relació.
• cast. fibrocartilaginoso -sa.
• angl. fibrocartilaginous.
fibrocondroma m. Varietat del condroma en què els lòbuls cartilaginosos queden separats a causa de
l’abundant teixit fibrós.
• cast. fibrocondroma.
• angl. fibrochondroma.
fibroelastosi f. Proliferació excessiva
dels elements fibrosos i elàstics.
• cast. fibroelastosis.
• angl. fibroelastosis.
fibroide adj. 1. Semblant al teixit fibrós. 2. Acompanyat de formació
de teixit fibrós.
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• cast. fibroide.
• angl. fibroid.
fibrolipoma m. Fibroma que conté una
gran quantitat de teixit conjuntiu.
• cast. fibrolipoma.
• angl. fibrolipoma.
fibroma m. Tumor benigne constituït
per teixit conjuntiu, que pot arribar
a tindre grans dimensions.
• cast. fibroma.
• angl. fibroma.
fibromatosi f. Estat caracteritzat per la
presència de molts fibromes.
• cast. fibromatosis.
• angl. fibromatosis.
fibromiàlgia f. Síndrome clínica caracteritzada per dolor crònic generalitzat, no articular, que predomina en
els músculs i el raquis, amb presència d’una exagerada i extensa sensibilitat local a la pressió en múltiples
punts predefinits.
• cast. fibromialgia.
• angl. fibromyalgia.
fibromioma m. Tumor benigne que
envaïx un múscul llis i que està format per nòduls fibrosos.
• cast. fibromioma.
• angl. fibromyoma.
fibromixoma m. Mixoma en què abunden fibroblastos madurs i teixit conjuntiu.
• cast. fibromixoma.
• angl. fibromyxoma.
fibroplàsia f. Producció de teixit fibrós.
• cast. fibroplasia.
• angl. fibroplasia.
fibrosarcoma m. Tumor maligne del
teixit conjuntiu, amb elements fibrosos abundants.
• cast. fibrosarcoma.
• angl. fibrosarcoma.
fibroscopi m. Endoscopi flexible, format per un feix de fibres òptiques
molt fines, que s’utilitza per a fer
exploracions d’algunes cavitats del
cos.

• cast. fimótico -ca.
• angl. phimotic.
finestra f. Orifici que presenta un òrgan.
• cast. ventana.
• angl. window.
fisiatre -a m. i f. Persona que practica o
que professa la fisiatria.
• cast. fisiatra.
• angl. physiatrist.
fisiatria f. Tractament i curació de
les malalties amb mitjans i procediments naturals, naturisme
medicinal.
• cast. fisiatría.
• angl. physiatric.
fisiàtric -a adj. De la fisiatria o que hi
té relació.
• cast. fisiátrico -ca.
• angl. physiatrical.
fisiòleg -òloga m. i f. Especialista en
fisiologia.
• cast. fisiólogo -ga.
• angl. physiologist.
fisiologia f. Part de la biologia que estudia les funcions i els òrgans dels
éssers vius i els mecanismes que els
regulen i regixen.
• cast. fisiología.
• angl. physiology.
fisiològic -a adj. 1. De la fisiologia o
que hi té relació. 2. Normal, no patològic.
• cast. fisiológico -ca.
• angl. physiological.
fisiologisme m. Doctrina que considera la malaltia com a resultat d’un
trastorn de les funcions vitals, produït per causes accidentals, sense
altra influència congènita o predisposant.
• cast. fisiologismo.
• angl. physiologism.
fisiopatia f. Malaltia o alteració funcional d’un organisme, causada per un
desequilibri fisiològic.
• cast. fisiopatía.
• angl. physiopathy.

F
VOCABULARI

• cast. fibroscopio.
• angl. fiberscope.
fibroscòpia f. Endoscòpia efectuada
per mitjà d’un fibroscopi.
• cast. fibroscopia.
• angl. fiberscopy.
fibrosi f. 1. Formació de teixit fibrós. 2.
Degeneració caracteritzada per l’augment o la formació de teixit fibrós.
• cast. fibrosis.
• angl. fibrosis.
fibrositis f. inv. Hiperplàsia inflamatòria del teixit fibrós.
• cast. fibrositis.
• angl. fibrositis.
fibrotòrax m. Formació d’adherències
pleurals difoses, amb retracció de la
paret pulmonar, que dificulten els
moviments respiratoris del pulmó.
• cast. fibrotórax.
• angl. fibrothorax.
fíbula f. 1. Peroné. 2. Punta metàl·lica
que s’usa en cirurgia per a tancar i
subjectar les ferides.
• cast. fíbula.
• angl. fibula.
filariosi f. Malaltia produïda per la presència en el cos de paràsits.
• cast. filariosis.
• angl. filariasis.
filaxi f. Poder de defensa de l’organisme contra la infecció, que comprén
la fagocitosi i la formació d’anticossos.
• cast. filaxis.
• angl. phylaxis.
filoteràpia f. Tractament de les malalties per mitjà de la utilització de les
fulles de les plantes.
• cast. fitoterapia.
• angl. herbal therapy.
fimosi f. Estretor de l’orifici del prepuci
que impedix l’eixida del gland.
• cast. fimosis.
• angl. phimosis.
fimòtic -a adj. 1. De la fimosi o que hi
té relació. 2. Que patix fimosi.
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fisiopatologia f. Part de la medicina
que s’ocupa de les funcions patològiques de l’organisme.
• cast. fisiopatología.
• angl. physiopathology.
fisiopatològic -a adj. De la fisiopatologia o que hi té relació.
• cast. fisiopatológico -ca.
• angl. physiopathologic.
fisioterapeuta m. i f. Especialista en fisioteràpia.
• cast. fisioterapeuta.
• angl. physiotherapist.
fisioterapèutic -a adj. De la fisioteràpia o que hi té relació.
• cast. fisioterapéutico -ca.
• angl. physiotherapeutic.
fisioteràpia f. Tècnica curativa basada
en l’ús de mitjans naturals, com
l’aire, l’aigua, l’electricitat, les radiacions, el fred i la calor, o bé mecànics,
com els massatges i la gimnàstica.
• cast. fisioterapia.
• angl. physiotherapy.
fisioteràpic -a adj. Fisioterapèutic.
• cast. fisioterápico -ca.
• angl. physiotherapeutic.
fisocele f. Hèrnia de l’escrot distesa
pels gasos.
• cast. fisocele.
• angl. physocele.
fisomètria f. Acumulació de gasos en
la cavitat uterina.
• cast. fisometría.
• angl. physometra.
fissura f. 1. Obertura longitudinal produïda en un teixit, un os o un òrgan.
2. Solució de continuïtat normal o
patològica.
• cast. fisura.
• angl. fissure.
fístula f. Conducte anormal, ulcerat i
estret, que s’obri en la pell o en les
membranes mucoses i a través del
qual passa un líquid fisiològic o
patològic que n’impedix la cicatrització.
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• cast. fístula.
• angl. fistula.
fistulització f. 1. Formació espontània
d’una fístula en una part del cos. 2.
Creació quirúrgica d’una obertura en una cavitat orgànica o en un
abscés, o d’una comunicació entre
dos estructures que prèviament no
estaven connectades.
• cast. fistulización.
• angl. fistulisation.
fitoterapeuta m. i f. Especialista en fitoteràpia.
• cast. fitoterapeuta.
• angl. herbalist.
fitoteràpia f. Part de la medicina que estudia les propietats terapèutiques de
les plantes i les substàncies vegetals
per a tractar determinades afeccions.
• cast. fitoterapia.
• angl. herbal medicine.
flabel·lació f. Acció de renovar l’aire
entorn d’una part del cos amb finalitats terapèutiques.
• cast. flabelación.
• angl. flabellation.
flanc m. Costat o part lateral del tronc
o del cos.
• cast. flanco.
• angl. flank.
flat m. Flatositat.
• cast. flato.
• angl. flatus.
flatós -osa adj. 1. Que produïx flatositats. 2. Subjecte a flatositats.
• cast. flatoso -sa.
• angl. flatulent.
flatositat f. Acumulació molesta de
gasos en el tub digestiu.
• cast. flatulencia.
• angl. flatulence.
flatulència f. Estat de qui patix acumulació de gasos.
• cast. flatulencia.
• angl. flatulence.
flatulent -a adj. 1. Que patix flatulència. 2. Que ocasiona flatulència.

• cast. flebotomía.
• angl. phlebotomy.
flebotrombosi f. Presència d’un coàgul en una vena, sense inflamació
de la paret venosa.
• cast. flebotrombosis.
• angl. phlebothrombosis.
flegmasia f. Inflamació, especialment
dels òrgans interns.
• cast. flegmasía.
• angl. phlegmasia.
flema f. 1. Mucositat anormal del nas
o de la boca procedent de les vies
respiratòries. 2. Humor que, segons
la medicina antiga, es trobava en el
cos humà i era el causant de l’apatia.
• cast. flema.
• angl. phlegm.
flemàtic -a adj. 1. De la flema o que hi
té relació. 2. Abundant en flema.
• cast. flemático -ca.
• angl. phlegmatic.
flemó m. Inflamació supurativa del teixit connectiu que té una gran tendència a la formació de necrosi.
• cast. flemón.
• angl. phlegmon.
flemonós -osa adj. Del flemó o que hi
té relació.
• cast. flemonoso -sa.
• angl. phlegmonic.
flexor -a adj. Que produïx la flexió.
• cast. flexor -ra.
• angl. flexor.
flexura f. Part plegada, corbada, d’una
estructura o d’un òrgan.
• cast. flexura.
• angl. flexure.
flictena f. Bambolla cutània plena de
serositat provocada per una agent
traumàtic o irritant.
• cast. flictena.
• angl. phlyctena.
flogístic -a adj. Inflamatori.
• cast. flogístico -ca.
• angl. phlogistic.
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• cast. flatulento -ta.
• angl. flatulent.
flebèctasi f. Dilatació anormal i permanent d’una vena.
• cast. flebectasia.
• angl. phlebectasis.
flebectomia f. Pràctica quirúrgica consistent en l’extirpació d’una vena o
d’una part d’una vena, que s’efectua en el tractament de les varius.
• cast. flebectomía.
• angl. phlebectomy.
flebític -a adj. 1. De la flebitis o que hi
té relació. 2. Que patix flebitis.
• cast. flebítico -ca.
• angl. phlebitic.
flebitis f. inv. Inflamació en un segment
del sistema venós, que pot provocar
la formació de coàguls.
• cast. flebitis.
• angl. phlebitis.
flebòclisi f. Injecció d’un líquid en una
vena.
• cast. flebóclisis.
• angl. phleboclysis.
flebografia f. 1. Descripció de les venes.
2. Visualització radiològica de les venes
d’una zona a través de la injecció d’una
substància de contrast opaca als rajos
X. 3. Registre gràfic del pols venós.
• cast. flebografía.
• angl. phlebography.
flebòlit m. Coàgul de fibrina encrostat
de sals calcàries que es pot trobar
en les venes varicoses.
• cast. flebolito.
• angl. phlebolith.
flebopatia f. Procés patològic que
afecta el sistema venós.
• cast. flebopatía.
• angl. phlebopathy.
fleborràgia f. Hemorràgia procedent
de les venes.
• cast. fleborragia.
• angl. phleborrhagia.
flebotomia f. Obertura d’una vena per a
evacuar una certa quantitat de sang.
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flogosi f. 1. Enrogiment i calor que caracteritza la inflamació d’una part
de l’organisme. 2. Inflamació.
• cast. flogosis.
• angl. phlogosis.
floronco m. Furóncol.
• cast. forúnculo.
• angl. furuncle.
fluïdificant 1. adj. Que fluïdifica. 1. m.
Medicament que fa més fluides les
secrecions.
• cast. fluidificante.
• angl. 1. fluidifying. 2. fluidifying
agent.
fluïdoteràpia f. Mètode utilitzat en
el tractament de certes malalties
destinat a mantindre o restaurar
per via endovenosa el volum i la
composició normal dels fluids corporals.
• cast. fluidoterapia.
• angl. fluid therapy.
fluix m. Vessament transitori d’un líquid orgànic normal o patològic.
• cast. flujo.
• angl. discharge.
fluorografia f. Fotografia d’una imatge obtinguda en una fluoroscòpia.
• cast. fluorografía.
• angl. fluorography.
fluoroscopi m. Instrument usat en la
fluoroscòpia.
• cast. fluoroscopio.
• angl. fluoroscope.
fluoroscòpia f. Examen de les estructures internes del cos humà per
mitjà de les imatges en moviment
produïdes en una pantalla de fluorescència amb rajos X.
• cast. fluoroscopia.
• angl. fluoroscopy.
fluorosi f. Intoxicació per fluor.
• cast. fluorosis.
• angl. fluorosis.
flux m. Moviment incessant d’un líquid
que es mou en una direcció determinada.
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• cast. flujo.
• angl. flux.
fluxió f. Primer estadi de la inflamació,
caracteritzat per un augment de volum de la regió inflamada i una gran
aportació de sang.
• cast. fluxión.
• angl. fluxion.
fluxionari -ària adj. 1. De la fluxió o
que hi té relació. 2. Que patix fluxió.
• cast. fluxionario -ria.
• angl. fluxionary.
foc m. 1. Malaltia infecciosa que evoluciona amb picor i senyals exteriors
eruptius. 2. Herpes labial.
• cast. fuego.
• angl. 1. rash. 2. cold sore.
focomèlia f. Malformació congènita caracteritzada per l’acurtament o l’absència de cames o braços, de manera que els peus o les mans s’inserixen
directament en el tronc.
• cast. focomelia.
• angl. phocomelia.
foguerada f. 1. Rojor que puja a la cara,
acalorada. 2. Erupció sobtada i generalitzada. 3. Cremada, especialment
la produïda per una escopetada.
• cast. llamarada.
• angl. blaze.
b • cast. folículo.
• angl. follicle.
fol·licular adj. Del fol·licle o que hi té
relació. 2. Que afecta el fol·licle. 3.
Semblant a un fol·licle.
• cast. folicular.
• angl. follicular.
fol·liculitis f. inv. Inflamació dels follicles, especialment dels pilosos.
• cast. foliculitis.
• angl. folliculitis.
foment m. Aplicació tòpica externa
en forma de draps impregnats amb
aigua calenta o un líquid medicamentós.
• cast. fomento.
• angl. hot pack.

• cast. fonofobia.
• angl. phone phobia.
font f. Úlcera oberta i mantinguda
artificialment perquè supure.
• cast. fuente.
• angl. fountain, incision.
fontanel·la f. Espai membranós que
separa els ossos del crani del nadó
abans de la seua ossificació completa.
• cast. fontanela.
• angl. fontanelle.
forat m. Obertura que travessa un cos
o que s’hi endinsa, per la qual passen una o diverses formacions anatòmiques com ara vasos o nervis.
• cast. agujero.
• angl. foramen.
fòrceps m. inv. 1. Instrument obstètric en
forma d’estenalles que s’utilitza per a
extraure l’infant en els parts difícils.
2. Estenalles usades pels dentistes
en les extraccions de peces dentals.
• cast. fórceps.
• angl. forceps.
forcipressió f. Aplicació d’una pinça
en un vas sanguini per a detindre la
circulació.
• cast. forcipresión.
• angl. forcipressure.
forense m. i f. Metge adscrit a un jutjat
per a dictaminar sobre assumptes
de medicina legal.
• cast. forense.
• angl. forensic.
formigueig m Sensació molesta comparable a la produïda per les formigues caminant sobre la pell.
• cast. hormigueo.
• angl. tingling.
fórmula magistral f. Medicament singular que s’obté per mitjà d’una combinació d’ingredients feta a partir d’unes
pautes d’elaboració específiques.
• cast. fórmula magistral.
• angl. master formula.
forqueta f. 1. Forca menuda i, per analogia, formació anatòmica que en
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fonació f. Emissió dels sons articulats
del llenguatge.
• cast. fonación.
• angl. phonation.
fonador -a adj. Que intervé en la fonació.
• cast. fonador -ra.
• angl. vocal apparatus.
fonendoscopi m. Instrument per a
auscultar els sorolls orgànics, que
consistix en una campana petita, generalment tapada per una membrana, connectada a un tub de goma
bifurcat que transmet els sons als
auriculars.
• cast. fonendoscopio.
• angl. phonendoscope.
fong m. Teixit de granulació exuberant
que es genera en algunes úlceres i
ferides i en dificulta la cicatrització.
• cast. hongo.
• angl. fungal growth.
foniatre -a m. i f. Especialista en foniatria.
• cast. foniatra.
• angl. speech therapist.
foniatria f. Part de la medicina que
s’ocupa de les malalties dels òrgans
que intervenen en la producció de
la veu humana.
• cast. foniatría.
• angl. speech therapy.
fonocardiografia f. Mètode que té
per objecte registrar gràficament
els sorolls cardíacs gràcies a la transformació de les vibracions en energia
elèctrica.
• cast. fonocardiografía.
• angl. phonocardiography.
fonocardiograma m. Registre gràfic
obtingut a través de la fonocardiografia.
• cast. fonocardiograma.
• angl. phonocardiogram.
fonofòbia f. Aversió patològica a qualsevol classe de soroll, en especial
els que són intensos.
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té la forma. 2. Instrument quirúrgic
destinat a alçar la llengua i a mantindre-la-hi en l’operació de secció
del fre lingual.
• cast. horquilla.
• angl. fork.
fortor f. Pudor forta.
• cast. hedor.
• angl. stench.
fosfatasèmia f. Concentració de fosfatases en la sang.
• cast. fosfatasemia.
• angl. phosphatasaemy.
fosfatèmia f. Fosforèmia.
• cast. fosfatemia.
• angl. phosphataemia.
fosfatúria f. Eliminació excessiva de
fosfats per l’orina.
• cast. fosfaturia.
• angl. phosphaturia.
fosfé m. Impressió lluminosa produïda
en la retina per una altra causa que
no és la llum, comprimint el globus
de l’ull.
• cast. fosfeno.
• angl. phosphene.
fosforèmia f. Presència de fòsfor en la
sang.
• cast. fosforemia.
• angl. phosphataemia.
fosforisme m. Intoxicació provocada
pel fòsfor.
• cast. fosforismo.
• angl. phosphorism.
fossa f. 1. Cavitat del cos humà amb
l’entrada més ampla que el fons. 2.
Depressió o entrant pronunciat en
la superfície d’alguns ossos.
• cast. fosa.
• angl. 1. cavity. 2. fossa.
fotoal·lèrgia f. Reacció cutània anormal a la llum, de caràcter al·lèrgic.
• cast. fotoalergia.
• angl. photoallergy.
fotoal·lèrgic -a 1. adj. De la fotoallèrgia o que hi té relació. 2. adj. i m. i
f. Que patix fotoal·lèrgia.
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• cast. fotoalérgico -ca.
• angl. photoallergic.
fotocarcinogènesi f. Formació d’un
càncer per l’acció nociva dels rajos
solars.
• cast. fotocarcinogénesis.
• angl. photocarcinogenesis.
fotodermatosi f. Alteració cutània causada per una exposició excessiva als
rajos ultravioleta.
• cast. fotodermatosis.
• angl. photodermatosis.
fotoenvelliment m. Procés d’envelliment de la pell per l’efecte nociu de
la radiació solar.
• cast. fotoenvejecimiento.
• angl. photoaging.
fotòfob -a adj. i m. i f. Que patix fotofòbia.
• cast. fotófobo -ba.
• angl. photophob.
fotofòbia f. Aversió patològica a la
llum.
• cast. fotofobia.
• angl. photophobia.
fotoheteròtrof -a adj. i m. i f. Que pot
utilitzar (un organisme) energia radiant, però que no pot desenrotllar-se amb anhídrid carbònic com
a única font de carboni.
• cast. fotoheterótrofo -fa.
• angl. photoheterotroph.
fotolitòtrof -a m. i f. Organisme que
presenta fotolitotròfia.
• cast. fotolitótrofo -fa.
• angl. photolithotroph.
fotolitotròfia f. Autotròfia dels organismes que sintetitzen el seu material cel·lular per reducció de matèria
inorgànica procedent del medi a
través d’electrons que obtenen de
matèria inorgànica d’aquell medi i
usant la llum com a font d’energia.
• cast. fotolitotrofia.
• angl. photolithotrophy.
fotolitotròfic -a adj. De la fotolitotròfia
o del fotolitòtrof, o que hi té relació.

de l’aprofitament de l’acció de la
llum.
• cast. fototerapia.
• angl. phototherapy.
fototip m. Grau de sensibilitat de la
pell davant de les radiacions solars.
• cast. fototipo.
• angl. phototype.
fototòxic -a adj. De la fototoxicitat o
que hi té relació.
• cast. fototóxico -ca.
• angl. phototoxic.
fototoxicitat f. Acció anormal de la
llum sobre la pell, deguda a l’administració local o general de determinades substàncies químiques com
les sulfamides o certs antibiòtics.
• cast. fototoxicidad.
• angl. phototoxicity.
fòvea f. 1. Estructura orgànica que
té forma de fossa o depressió. 2.
Depressió central de la retina que
constituïx el punt de màxima agudesa visual. 3. Depressió que deixa
la pressió del dit damunt dels teguments edematosos.
• cast. fóvea.
• angl. 1. fovea. 2 i 3. central fovea.
fractura f. Solució de continuïtat d’un
o més ossos, produïda per un traumatisme extern generalment violent.
• cast. fractura.
• angl. fracture.
frambèsia f. Pian.
• cast. frambesia.
• angl. framboesia.
fre m. Membrana o plec membranós
que limita el moviment d’un òrgan
o de part d’un òrgan.
• cast. frenillo.
• angl. fraenum.
frec m. Signe clínic constituït per un
soroll determinat per auscultació i a
vegades per palpació, produït quan
entren en contacte dos superfícies
seroses inflamades.
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• cast. fotolitotrófico -ca.
• angl. photolithotrophic.
fotoorganòtrof -a adj. Que presenta
(un organisme) fotoorganotròfia.
• cast. fotoorganótrofo -fa.
• angl. photoorganotroph.
fotoorganotròfia f. Autotròfia dels organismes que sintetitzen el seu material cel·lular per reducció de matèria orgànica.
• cast. fotoorganotrofia.
• angl. photoorganotrophy.
fotoorganotròfic -a adj. De la fotoorganotròfia o del fotoorganòtrof, o
que hi té relació.
• cast. fotoorganotrófico -ca.
• angl. photoorganotrophic.
fotopia f. Visió que té lloc quan hi ha
nivells d’il·luminació elevats en la
qual intervenen essencialment els
cons de la retina.
• cast. fotopía.
• angl. photopia.
fotòpic -a adj. De la fotopia o que hi
té relació.
• cast. fotópico -ca.
• angl. photopic.
fotòpsia f. Conjunt de sensacions visuals la causa de les quals és una
excitació no lumínica de la retina o
de les vies i els centres òptics.
• cast. fotopsia.
• angl. photopsia.
fotoreceptor -a adj. i m. Que és (un òrgan o una estructura) capaç de copsar la llum.
• cast. fotorreceptor -ra.
• angl. photoreceptor.
fotosensibilització f. Augment anormal de la sensibilitat de la pell a les
radiacions lluminoses a causa de la
presència de substàncies que actuen per fotocatàlisi.
• cast. fotosensibilización.
• angl. photosensitisation.
fototeràpia f. Mètode de tractament de les malalties per mitjà
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• cast. roce.
• angl. rub.
frega f. Acció de friccionar una part del
cos amb les mans aper a aplicar una
substància medicinal.
• cast. friega.
• angl. rub.
fregament m. Frega.
• cast. friega (f.).
• angl. rub.
frenectomia f. Operació quirúrgica
que consistix a extraure o tallar el
nervi frènic per a aconseguir una
paràlisi de la mitat del diafragma.
• cast. frenectomía.
• angl. frenectomy.
frènic -a adj. Del diafragma o que hi té
relació.
• cast. frénico -ca.
• angl. phrenic.
frenicotomia f. Secció d’un nervi frènic.
• cast. frenicotomía.
• angl. phrenicotomy.
frenitis f. inv. Inflamació del diafragma.
• cast. frenitis.
• angl. phrenitis.
freqüència f. Nombre d’ocurrències d’un
fet, d’un procés o d’un fenomen, en
un temps o en un espai determinats.
• cast. frecuencia.
• angl. frequency.
fricció f. Frega.
• cast. fricción.
• angl. rub.
frígid -a adj. 1. Molt fred. 2. Que té (una
dona) frigidesa.
• cast. frígido -da.
• angl. frigid.
frigidesa f. 1. Qualitat de frígid. 2. Incapacitat de la dona per a experimentar plaer sexual i arribar a l’orgasme.
• cast. frigidez.
• angl. frigidity.
frigoteràpia f. Tractament terapèutic
per mitjà de l’aplicació del fred sobre el cos.
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• cast. frigoterapia.
• angl. frigotherapy.
frinodèrmia f. Malaltia cutània que fa
tornar la pell aspra, rugosa, escamosa i fosca, pareguda a la pell d’un gripau, considerada una manifestació
cutània de l’avitaminosi.
• cast. frinodermia.
• angl. phrynoderma.
front m. Part superior de la cara, compresa entre els polsos, i des de damunt dels ulls fins on comença la
volta del crani.
• cast. frente (f.).
• angl. forehead.
frontal 1. adj. Del front o que hi té relació. 2. m. Os situat en la part superior
del crani. 3. m. Múscul situat en la
part superior del crani.
• cast. frontal.
• angl. 1. frontal. 2. frontal bone. 3.
frontalis muscle.
frontoparietal adj. De la regió frontal
i de la parietal del crani, o que hi té
relació.
• cast. frontoparietal.
• angl. frontoparietal.
fructosúria f. 1. Presència de fructosa
en l’orina. 2. Concentració urinària
de la fructosa.
• cast. fructosuria.
• angl. 1. fructosuria. 2. urine fructose.
ftiriasi f. Pediculosi.
• cast. ftiriasis.
• angl. phthiriasis.
fulminant adj. Que apareix (una patologia) sobtadament i amb una gran
violència.
• cast. fulminante.
• angl. fulminant.
fumigar v. tr. Exposar (el cos o una
part del cos) al fum o al vapor
d’una substància medicamentosa,
especialment en el cas de malalties
respiratòries.
• cast. fumigar.
• angl. to fumigate.
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funcional adj. Que no va acompanyat
(un trastorn o una síndrome) d’alteracions anatòmiques.
• cast. funcional.
• angl. functional.
fundent adj. i m. Que facilita la resolució d’un tumor.
• cast. fundente.
• angl. resolving.
fungositat f. Excrescència fungosa
que apareix en la superfície de la
pell o de les mucoses.
• cast. fungosidad.
• angl. fungosity.
funicle m. 1. Cordó de fibres. 2. Cordó
umbilical.
• cast. funículo.
• angl. 1. fibre cord. 2. umbilical
cord.
funicular adj. Del funicle o que hi té
relació.
• cast. funicular.
• angl. funicular.
funiculitis f. inv. Inflamació del cordó espermàtic o d’un cordó de la
medul·la.
• cast. funiculitis.
• angl. funiculitis.
furóncol m. Inflamació purulenta de la
pell originada per la infecció bacteriana d’un fol·licle pilós.
• cast. forúnculo.
• angl. furuncle.
furoncolós -osa adj. 1. Del furóncol o
que hi té relació. 2. Que té furóncols.
• cast. furunculoso -sa.
• angl. 1. furuncular. 2. furunculous.
furunculosi f. Formació simultània o
successiva de múltiples furóncols.
• cast. furunculosis.
• angl. furunculosis.
fus m. Formació, estructura o disposició, anatòmica o patològica, que té
forma de fus.
• cast. huso.
• angl. spindle.
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galactopoètic -a adj. 1. De la galactopoesi o que hi té relació. 2. Que promou (una substància o un factor) la
secreció làctia de la mamella.
• cast. galactopoyético -ca.
• angl. galactopoietic.
galactorrea f. 1. Secreció espontània
de la llet pel mugró, independent
de la succió. 2. Secreció abundant o
excessiva de llet.
• cast. galactorrea.
• angl. galactorrhoea.
galactosèmia f. 1. Presència de galactosa en la sang. 2. Malaltia hereditària recessiva que afecta els bebés,
deguda a la falta d’un enzim en el
fetge i en les hematies, la qual cosa
impedix que la galactosa es convertisca en glucosa.
• cast. galactosemia.
• angl. galactosaemia.
galactosi f. Galactopoesi.
• cast. galactosis.
• angl. galactopoiesis.
galindó m. Deformitat en la base del
dit gros del peu formada pel desplaçament lateral cap a fora del primer metatarsià.
• cast. juanete.
• angl. bunion.
gallet m. Úvula.
• cast. campanilla (f.).
• angl. uvula.
galop m. Signe clínic que expressa
una cadència dels sorolls cardíacs
en cors insuficients.
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gafa f. Làmina xicoteta de metall amb
uns ganxets en els extrems, col·locats
perpendicularment.
• cast. grapa.
• angl. staple.
galactagog -a 1. adj. Que afavorix o
estimula la secreció de la llet. 2. m.
Fàrmac o substància medicamentosa d’acció galactagoga.
• cast. galactagogo -ga.
• angl. 1. lactogenic. 2. galactagogue.
galactocele f. 1. Dilatació quistosa en
una glàndula mamària, produïda
per l’obstrucció d´un conducte excretor de la llet. 2. Varietat d’hidrocele que conté un líquid de color lletós.
• cast. galactocele.
• angl. galactocele.
galactòfor -a adj. 1. Que transporta
llet. 2. Que unix (un conducte) l’alvèol mamari amb el mugró.
• cast. galactóforo -ra.
• angl. galactophore.
galactogen -ògena adj. i m. Galactagog.
• cast. galactógeno -na.
• angl. galactogenous.
galactografia f. Radiografia dels conductes galactòfors després d’haver-hi injectat una substància radioopaca.
• cast. galactografía.
• angl. galactography.
galactopoesi f. Producció de llet per
les glàndules mamàries.
• cast. galactopoyesis.
• angl. galactopoiesis.

DE LES CIÈNCIES DE LA SALUT

G

171

• cast. galope.
• angl. gallop.
galta f. Part de la cara que s’estén a
cada costat des dels ulls fins a la
barba.
• cast. mejilla.
• angl. cheek.
galta del cul f. Natja.
• cast. nalga.
• angl. buttock.
galvanisme m. Ús de l’electricitat galvànica per al diagnòstic i el tractament de malalties.
• cast. galvanismo.
• angl. galvanism.
galvanització f. Galvanisme.
• cast. galvanización.
• angl. galvanisation.
galvanitzar v. tr. Estimular (músculs o
nervis) per mitjà de l’aplicació de
corrents elèctrics.
• cast. galvanizar.
• angl. to galvanise.
galvanocauteri m. Cauteri la incandescència del qual s’obté pel pas
d’un corrent galvànic.
• cast. galvanocauterio.
• angl. galvanocautery.
gam m. Gamadura.
• cast. larga enfermedad.
• angl. rot.
gammaglobulina f. Fracció globulínica del plasma sanguini que conté la
majoria dels anticossos.
• cast. gammaglobulina.
• angl. gamma globulin.
gammagrafia f. 1. Tècnica d’exploració clínica basada en el registre de
radiacions emeses per determinats
elements radioactius que s’han introduït prèviament per via intravenosa en l’organisme. 2. Imatge obtinguda amb esta tècnica.
• cast. gammagrafía.
• angl. 1. scintigraphy. 2. scintigram.
gangli m. 1. Engrossiment de forma,
grandària i estructura variables, que
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es troba en un vas limfàtic o un nervi.
2. Tumor quistós format en els tendons i en els músculs, vora les articulacions.
• cast. ganglio.
• angl. ganglion.
ganglió m. Gangli.
• cast. ganglio.
• angl. ganglion.
ganglioma m. Tumor d’un gangli, especialment limfàtic.
• cast. ganglioma.
• angl. ganglioma.
ganglionar adj. 1. Del gangli o que hi
té relació. 2. Proveït de ganglis.
• cast. ganglionar.
• angl. ganglionary.
ganglionitis f. inv. Inflamació d’un gangli.
• cast. ganglionitis.
• angl. ganglionitis.
ganglitis f. inv. Ganglionitis.
• cast. ganglitis.
• angl. ganglitis.
gangrena f. Necrosi d’una part d’un
teixit o d’un òrgan, per infecció o
per falta d’irrigació sanguínia.
• cast. gangrena.
• angl. gangrene.
gangrenar v. tr. i pron. Produir una gangrena (a una part del cos).
• cast. gangrenar.
• angl. to cause gangrene in.
gangrenós -osa adj. 1. De la naturalesa
de la gangrena. 2. Degut a la gangrena.
• cast. gangrenoso -sa.
• angl. gangrenous.
ganxo m. Instrument format per un
mànec amb una tija d’extrem corbat per a fer tracció sobre un òrgan
o una altra estructura anatòmica.
• cast. gancho.
• angl. hook.
ganxut m. Os unciforme, el quart de la
fila inferior del carp.
• cast. ganchoso.
• angl. hamate bone.

• cast. gastrectasia.
• angl. gastrectasia.
gastrectomia f. Resecció total o parcial de l’estómac.
• cast. gastrectomía.
• angl. gastrectomy.
gàstric -a adj. De l’estómac o que hi té
relació.
• cast. gástrico -ca.
• angl. gastric.
gastricisme m. Trastorn gàstric agut.
• cast. gastricismo.
• angl. gastricism.
gastritis f. inv. Inflamació de la mucosa
de l’estómac.
• cast. gastritis.
• angl. gastritis.
gastrocòlic -a adj. De l’estómac i del
còlon, o que hi té relació.
• cast. gastrocólico -ca.
• angl. gastrocolic.
gastroentèric -a adj. Gastrointestinal.
• cast. gastrointestinal.
• angl. gastroenteric.
gastroenteritis f. inv. Inflamació de la
mucosa gàstrica i de la intestinal
alhora.
• cast. gastroenteritis.
• angl. gastroenteritis.
gastroenterocolitis f. inv. Inflamació
conjunta de l’estómac, l’intestí i el
còlon.
• cast. gastroenterocolitis.
• angl. gastroenterocolitis.
gastroenteròleg -òloga m. i f. Especialista en gastroenterologia.
• cast. gastroenterólogo -ga.
• angl. gastroenterologist.
gastroenterologia f. Part de la medicina que s’ocupa de l’estómac i dels
intestins.
• cast. gastroenterología.
• angl. gastroenterology.
gastroenterostomia f. Anastomosi
quirúrgica feta per a establir una
nova comunicació entre l’estómac i
una porció de l’intestí.
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gargolisme m. Malaltia hereditària del
metabolisme dels lípids que produïx alteracions nervioses, deficiència
mental i una deformació del rostre,
que adquirix aspecte de gàrgola.
• cast. gargolismo.
• angl. gargoylism.
garreta f. Part de la cama que va del
genoll al peu.
• cast. jarrete.
• angl. back of the knee, hock.
garró m. Part inferior i posterior de la
cama, on esta s’articula amb el taló.
• cast. tobillo.
• angl. ankle.
garrut -uda adj. i m. i f. Que té les cames
arquejades o tortes, amb la convexitat mirant cap a dins.
• cast. zambo -ba.
• angl. knock-kneed.
garxo -a adj. i m. i f. Estràbic.
• cast. bizco -ca.
• angl. squint-eyed.
gasa f. Tela molt clara de fil o de cotó
que s’usa, esterilitzada o impregnada d’una substància medicamentosa, com a apòsit asèptic.
• cast. gasa.
• angl. gauze.
gasos m. pl. Vapors que es produïxen
en l’aparell digestiu.
• cast. gases.
• angl. flatulence.
gastral adj. De la cavitat gàstrica o que
hi té relació.
• cast. gastral.
• angl. gasteral.
gastràlgia f. Dolor intens localitzat en
l’epigastri.
• cast. gastralgia.
• angl. gastralgia.
gastràlgic -a adj. De la gastràlgia o que
hi té relació.
• cast. gastrálgico -ca.
• angl. gastralgic.
gastrèctasi f. Dilatació morbosa de l’estómac.
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• cast. gastroenterostomía.
• angl. gastroenterostomy.
gastrointestinal adj. De l’estómac i
dels intestins, o que hi té relació.
• cast. gastrointestinal.
• angl. gastrointestinal.
gastrojejunostomia f. Anastomosi
quirúrgica entre l’estómac i una
ansa intestinal del jejú.
• cast. gastrojejunostomía.
• angl. gastrojejunostomy.
gastropatia f. Malaltia de l’estómac.
• cast. gastropatía.
• angl. gastropathy.
gastroperitonitis f. inv. Inflamació simultània de l’estómac i el peritoneu.
• cast. gastroperitonitis.
• angl. gastroperitonitis.
gastroptosi f. Caiguda o descens de
l’estómac.
• cast. gastroptosis.
• angl. gastroptosis.
gastrorràgia f. Hemorràgia gàstrica
produïda en l’interior de l’estómac.
• cast. gastrorragia.
• angl. gastrorrhagia.
gastrorrea f. Secreció excessiva de suc
gàstric o de moc per l’estómac.
• cast. gastrorrea.
• angl. gastrorrhoea.
gastroscopi m. Aparell semiflexible de
forma tubular usat per a la inspecció directa de l’interior de l’estómac.
• cast. gastroscopio.
• angl. gastroscope.
gastroscòpia f. Endoscòpia de la cavitat gàstrica, efectuada per mitjà del
gastroscopi.
• cast. gastroscopia.
• angl. gastroscopy.
gastrostomia f. Intervenció quirúrgica
que consistix a establir una comunicació permanent entre la cavitat
de l’estómac i l’exterior a través de
la paret abdominal.
• cast. gastrostomía.
• angl. gastrotomy.
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gavatge m. Administració terapèutica d’aliments a través d’una sonda
gàstrica.
• cast. gavaje.
• angl. gavage.
gemel·lar adj. Gemin 1.
• cast. gémino -na.
• angl. twin.
gemin gèmina 1. adj. Doble, parell. 2.
m. Bessó 2.
• cast. gémino -na.
• angl. 1. twin. 2. gemellus muscle.
gemmoteràpia f. Utilització dels teixits
embrionaris vegetals en medicina
amb finalitats terapèutiques diverses.
• cast. gemoterapia.
• angl. gemmotherapy.
genal adj. De les galtes o que hi té relació.
• cast. genal.
• angl. genal.
genicular adj. Del genoll o que hi té
relació.
• cast. genicular.
• angl. genicular.
genital 1. adj. Dels genitals o que hi té
relació. 2. m. pl. Òrgans de la reproducció.
• cast. genital.
• angl. genital.
genitoplàstia f. Intervenció quirúrgica
reparadora dels òrgans genitals.
• cast. genitoplastia.
• angl. genitoplasty.
genitori -òria adj. Genital 1.
• cast. genitorio -ria.
• angl. genital.
genitourinari -ària adj. Dels aparells
genital i urinari, o que hi té relació.
• cast. genitourinario -ria.
• angl. genitourinary.
geniva f. Teixit que cobrix els arcs dentals, es prolonga entre les dents i
s’hi adherix fortament.
• cast. encía.
• angl. gum.

l’objectiu de millorar el seu estat de
salut i de benestar.
• cast. gericultura.
• angl. gericulture.
gerodèrmia f. Distròfia de la pell, pròpia dels ancians.
• cast. gerodermia.
• angl. gerodermia.
geròntic -a adj. 1. De l’envelliment o de
la vellesa, o que hi té relació. 2. De la
decadència de l’individu provocada
per la senectut.
• cast. geróntico -ca.
• angl. gerontic.
gerontòxon m. Trastorn consistent en
una formació grogosa situada a la
vora de la còrnia, produïda per una
infiltració adiposa i que apareix generalment en persones majors de
cinquanta anys.
• cast. gerontoxon.
• angl. gerontoxon.
gestació f. Període de temps durant
el qual l’embrió es desenvolupa en
l’interior de les dones.
• cast. gestación.
• angl. pregnancy.
gestant f. Dona en període de gestació.
• cast. gestante.
• angl. pregnant woman.
gestar v. tr. Portar les dones (l’embrió)
en les seues entranyes fins al moment del part.
• cast. gestar.
• angl. to gestate.
gestosi f. Preeclàmpsia.
• cast. gestosis.
• angl. gestosis.
giardiosi f. Lambliasi.
• cast. giardiasis.
• angl. giardiosis.
gigantisme m. Trastorn del creixement caracteritzat per un desenrotllament excessiu de l’organisme.
• cast. gigantismo.
• angl. gigantism.
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genoll m. Regió anatòmica del cos
humà formada per l’articulació de
la cuixa amb la cama i les parts dures i blanes que l’envolten.
• cast. rodilla (f.).
• angl. knee.
genoplàstia f. Intervenció quirúrgica
per la qual es reparen les pèrdues
de substància de les galtes o les seues deformitats.
• cast. genoplastia.
• angl. genoplasty.
genoteràpia f. Teràpia que consistix
en la inserció en les cèl·lules del pacient de gens específics capaços de
lluitar contra algunes malalties.
• cast. genoterapia.
• angl. genotherapy.
geoteràpia f. Mètode terapèutic basat en la utilització de substàncies
minerals per al tractament no farmacològic d’algunes malalties.
• cast. geoterapia.
• angl. geotherapy.
gepa f. Protuberància òssia anormal
en la columna vertebral o en l’estern.
• cast. joroba.
• angl. hump.
geriatre -a m. i f. Especialista en geriatria.
• cast. geriatra.
• angl. geriatrician.
geriatria f. 1. Part de la medicina que
s’ocupa de les malalties pròpies de
la vellesa. 2. Profilaxi per a retardar
l’envelliment.
• cast. geriatría.
• angl. geriatrics.
geriàtric -a 1. adj. De la geriatria o que
hi té relació. 2. m. Centre d’assistència geriàtrica.
• cast. geriátrico -ca.
• angl. 1. geriatric. 2. old people’s
home.
gericultura f. Part de la medicina que
s’ocupa de l’atenció als ancians amb
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ginecòleg -òloga m. i f. Especialista en
ginecologia.
• cast. ginecólogo -ga.
• angl. gynaecologist.
ginecologia f. Part de la medicina que
s’ocupa de l’aparell genital de la
dona.
• cast. ginecología.
• angl. gynaecology.
ginecològic -a adj. De la ginecologia o
que hi té relació.
• cast. ginecológico -ca.
• angl. gynaecologic.
ginecomàstia f. Creixement anormal
o excessiu d’una o de les dos mamelles de l’home.
• cast. ginecomastia.
• angl. gynaecomastia.
gingival adj. De les genives o que hi té
relació.
• cast. gingival.
• angl. gingival.
gingivitis f. inv. Inflamació de les genives.
• cast. gingivitis.
• angl. gingivitis.
gland m. Extrem del penis i del clítoris.
• cast. glande.
• angl. glans.
glàndula f. 1. Òrgan que elabora
substàncies indispensables per al
funcionament de l’organisme i que
secreta les inútils. 2. pl. Amígdales
palatines.
• cast. 1. glándula. 2. amígdala
palatina.
• angl. 1. gland. 2. palatine tonsil.
glàndula pineal f. Epífisi 1.
• cast. glándula pineal.
• angl. pineal gland.
glandulació f. Disposició de les glàndules secretòries.
• cast. glandulación.
• angl. glandulation.
glandular adj. 1. De les glàndules o que
hi té relació. 2. Que conté glàndules.
• cast. glandular.
• angl. glandular.
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glandulífer -a adj. Glandular 2.
• cast. glandulífero -ra.
• angl. glanduliferous.
glanduliforme adj. Semblant a una
glàndula.
• cast. glanduliforme.
• angl. glanduliform.
glandulós -osa adj. Glandular.
• cast. glanduloso -sa.
• angl. glandular.
glaucoma m. Malaltia de l’ull caracteritzada per l’augment de la pressió intraocular, enduriment del globus, atròfia
del nervi òptic i pèrdua de la visió.
• cast. glaucoma.
• angl. glaucoma.
glaucomatós -osa 1. adj. Del glaucoma o que hi té relació. 2. adj. i m. i f.
Que patix glaucoma.
• cast. glaucomatoso -sa.
• angl. glaucomatous.
glena f. Cavitat poc profunda d’un os
en la qual penetra l’extremitat d’un
altre os.
• cast. glena.
• angl. socket.
glenoïdal adj. De la cavitat glenoide o
que hi té relació.
• cast. glenoideo -a.
• angl. glenoidal.
glenoide adj. De la glena o que hi té
relació.
• cast. glenoide.
• angl. glenoid.
gleva f. Crosta de certa extensió o conjunt de crostes que es fa en una ferida, en una úlcera.
• cast. cuajarón (m.).
• angl. clot.
glia f. Conjunt de cèl·lules amb llargues
prolongacions que constituïxen el
suport del sistema nerviós central.
• cast. glía, neuroglía.
• angl. glia, neuroglia.
glial adj. De la glia o que hi té relació.
• cast. glial, neuroglial.
• angl. glial, neuroglial.

• cast. glomerular.
• angl. glomerular.
glomerulat -ada adj. Reunit formant
glomèruls.
• cast. glomerulado -da.
• angl. glomerular.
glomerulitis f. inv. Varietat de nefritis
en la qual dominen les lesions del
glomèrul renal.
• cast. glomerulitis.
• angl. glomerulitis.
glomerulonefritis f. inv. Nefritis que
causa lesions en els glomèruls.
• cast. glomerulonefritis.
• angl. glomerulonephritis.
glòmic -a adj. Del glom o que hi té relació.
• cast. glómico -ca.
• angl. glomic.
glossàlgia f. Dolor en la llengua.
• cast. glosalgia.
• angl. glossalgia.
glòssic -a adj. Lingual 1.
• cast. glósico -ca.
• angl. glossic.
glossitis f. inv. Inflamació aguda o crònica en la llengua.
• cast. glositis.
• angl. glossitis.
glossodínia f. Dolor neuràlgic de la
llengua, caracteritzat per la fixesa
del punt dolorós.
• cast. glosodinia.
• angl. glossodynia.
glossofaringi -íngia adj. De la llengua
i de la faringe, o que hi té relació.
• cast. glosofaríngeo -a.
• angl. glossopharyngeal.
glossoplegia f. Paràlisi de la llengua.
• cast. glosoplejía.
• angl. glossoplegia.
glossoptosi f. Caiguda de la llengua
cap arrere sense possibilitat de controlar-la, fet que pot provocar l’obstrucció de les vies respiratòries.
• cast. glosoptosis.
• angl. glossoptosis.
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glicèmia f. Glucèmia.
• cast. glicemia.
• angl. glycaemia.
glicoràquia f. Presència de qualsevol
sucre en el líquid cefaloraquidi.
• cast. glicorraquia.
• angl. glycorrhachia.
glicosúria f. Glucosúria.
• cast. glucosuria.
• angl. glycosuria.
glioma m. Tumor dels òrgans nerviosos i de la retina.
• cast. glioma.
• angl. glioma.
gliosi f. Reproducció patològica del
teixit del sistema nerviós en el cervell i en la medul·la espinal.
• cast. gliosis.
• angl. gliosis.
globus m. inv. Estructura anatòmica,
cos o objecte de forma més o menys
esfèrica.
• cast. globo.
• angl. globus.
globus epidèrmic m. Globus format
de cèl·lules imbricades en capes
concèntriques, presents en els epiteliomes.
• cast. globo epidérmico.
• angl. epidermal globus.
globus ocular m. Òrgan receptor
bilateral del sistema visual que rep
les imatges de l’exterior i les transmet al cervell a través de la via òptica.
• cast. globo ocular.
• angl. eyeball.
glom Apilotament de vasos sanguinis.
• cast. glomo.
• angl. glomus.
glomèrul m. Aglomeració de corpuscles de la mateixa naturalesa, existents en l’organisme.
• cast. glomérulo.
• angl. glomerule.
glomerular adj. Del glomèrul o que hi
té relació.
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glossotomia f. Incisió o dissecció quirúrgica de la llengua.
• cast. glosotomía.
• angl. glossotomy.
glotal adj. De la glotis o que hi té relació.
• cast. glotal.
• angl. glottal.
glòtic -a adj. De la glotis o que hi té
relació.
• cast. glótico -ca.
• angl. glottic.
glotis f. inv. Obertura superior de la
laringe.
• cast. glotis.
• angl. glottis.
glotitis f. inv. Inflamació de la glotis.
• cast. glotitis.
• angl. glottitis.
glucèmia f. Presència de glucosa en la
sang.
• cast. glucemia.
• angl. glycaemia.
glucosa f. Monosacàrid de color blanc
i sabor dolç, cristal·litzable, que es
troba en la sang, en molts fruits i en
altres parts de molts vegetals.
• cast. glucosa.
• angl. glucose.
glucosúria f. Presència de glucosa en
l’orina.
• cast. glucosuria.
• angl. glycosuria.
gluti -útia 1. adj. De la natja o que hi té
relació. 2. m. pl. Músculs de les natges.
• cast. glúteo -a.
• angl. 1. gluteal. 2. gluteal muscles.
gola f. Part anterior del coll, espai comprés entre el vel del paladar i l’entrada de l’esòfag i la laringe.
• cast. garganta.
• angl. throat.
goll m. Tumor tiroïdal benigne.
• cast. bocio.
• angl. goitre, struma.
gollut -uda adj. i m. i f. Que té un o més
golls.
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• cast. bocioso -sa.
• angl. goitrous.
goma f. Producció mòrbida en forma
de tumefacció limitada.
• cast. goma.
• angl. gumma.
gomfosi f. Articulació en què un cos dur,
com ara un os o una dent, s’encaixa
en un altre i perd tota la mobilitat.
• cast. gonfosis.
• angl. gomphosis.
gomós -osa adj. i m. i f. Que presenta
gomes.
• cast. gomoso -sa.
• angl. gummatous.
gònada f. Òrgan, generalment parell,
on es formen els gàmetes masculins o femenins, anomenats testicles
i ovaris, respectivament.
• cast. gónada.
• angl. gonad.
gonadal adj. De les gònades o que hi
té relació.
• cast. gonadal.
• angl. gonadal.
gonagra f. Artritis gotosa del genoll.
• cast. gonagra.
• angl. gonagra.
gonàlgia f. Dolor al genoll.
• cast. gonalgia.
• angl. gonalgia.
gonàlgic -a adj. De la gonàlgia o que
hi té relació.
• cast. gonálgico -ca.
• angl. gonalgic.
gonartritis f. inv. Artritis del genoll.
• cast. gonartritis.
• angl. gonathritis.
gonocòccia f. Malaltia de transmissió
sexual causada per una infecció de
gonococs.
• cast. gonococia.
• angl. gonococcia.
gonocòccic -a adj. De la gonocòccia o
que hi té relació.
• cast. gonocócico -ca.
• angl. gonococcic.

gra m. Lesió cutània menuda, que pel
seu aspecte recorda les llavors dels
cereals.
• cast. grano.
• angl. pimple.
grafoespasme m. Rampa de la mà que
priva d’escriure.
• cast. grafoespasmo.
• angl. graphospasm.
granellada f. Erupció lleu i passatgera
en el cutis en forma de grans xicotets.
• cast. sarpullido (m.).
• angl. rash.
grànul m. 1. Esfera menuda, composta de
sacarosa i de lactosa, impregnada amb
una dissolució alcohòlica medicamentosa. 2. Partícula intracel·lular que es
tiny amb determinats colorants.
• cast. gránulo.
• angl. granule.
granulació f. 1. Operació d’obtenció
d’un granulat. 2. Lesió consistent en
la formació de nodositats xicotetes
constituïdes per aglomeracions de
fol·licles tuberculosos. 3. Protuberància formada per fol·licles de la
conjuntiva que s’hipertrofien.
• cast. granulación.
• angl. granulation.
granular-se v. pron. Experimentar una
granulació.
• cast. granularse.
• angl. to granulate.
granúlia f. Forma aguda de la tuberculosi, caracteritzada per la presència
de granulacions miliars, grises, en el
pulmó i altres òrgans.
• cast. granulia.
• angl. miliary tuberculosis.
granulocitopoesi f. Formació de granulòcits en la medul·la òssia en quantitats normals.
• cast. granulocitopoyesis.
• angl. granulocytopoiesis.
granulocitosi f. Augment anormal del
nombre de granulòcits en la sang.
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gonoducte m. Conducte pel qual es
desplacen les cèl·lules reproductores.
• cast. gonoducto.
• angl. gonoduct.
gonòpor m. Orifici a través del qual el
gonoducte dona a l’exterior.
• cast. gonoporo.
• angl. gonopore.
gonorrea f. 1. Vessament de líquid seminal. 2. Blennorràgia 2.
• cast. gonorrea.
• angl. gonorrhoea.
gonorreic -a adj. De la gonorrea o que
hi té relació.
• cast. gonorreico -ca.
• angl. gonorrhoeal.
gota f. 1. Diàtesi traduïda sovint en localitzacions articulars. 2. Malaltia
causada per un excés d’àcid úric en
l’organisme, que es caracteritza per
la inflamació dolorosa de les articulacions. 3. pl. Medicament líquid que
es dosifica i s’administra per mitjà
d’un comptagotes.
• cast. gota.
• angl. 1 i 2. gout. 3. drops.
goteig m. Injecció lenta o perfusió medicinal o alimentària.
• cast. goteo.
• angl. drip.
goter m. Aparell utilitzat per a administrar les perfusions gota a gota,
generalment en la vena.
• cast. gotero.
• angl. drip.
gotirló m. Goll.
• cast. bocio.
• angl. goitre.
gotós -osa 1. adj. De la gota o que hi
té relació. 2. adj. i m. i f. Que patix
gota.
• cast. gotoso -sa.
• angl. gouty.
govanella f. Monyica.
• cast. muñeca.
• angl. wrist.
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• cast. granulocitosis.
• angl. granulocytosis.
granuloma m. Lesió nodular inflamatòria, constituïda per teixit conjuntiu amb gran quantitat de vasos i
infiltrat de cèl·lules diverses.
• cast. granuloma.
• angl. granuloma.
granulomatós -osa adj. Del granuloma o que hi té relació.
• cast. granulomatoso -sa.
• angl. granulomatous.
granulomatosi f. Afecció en què es
formen múltiples granulomes.
• cast. granulomatosis.
• angl. granulomatosis.
granulosa f. Capa granulosa dels follicles ovàrics.
• cast. granulosa.
• angl. granulosa cell.
granulosi f. 1. Formació patològica de
grànuls o microcristalls en el protoplasma cel·lular en degeneració. 2.
Conjuntivitis granulosa i contagiosa que pot provocar la ceguera.
• cast. granulosis.
• angl. granulosis.
grapa f. Peça metàl·lica doblegada en
els extrems i de dimensions diverses que s’usa per a unir les vores
d’una ferida.
• cast. grapa.
• angl. surgical staple.
gravel·la f. Concreció renal de la grandària d’un cap d’agulla.
• cast. gravela.
• angl. gravel.
gràvid -a adj. 1. Embarassada, prenyada. 2. Que conté (un úter) un embrió o un fetus.
• cast. grávido -da.
• angl. pregnant.
greix m. Part dels teixits que consta
principalment de cèl·lules plenes
d’una substància lipídica.
• cast. grasa (f.).
• angl. fat.
180

grip f. Malaltia infecciosa epidèmica
aguda, d’origen víric, que provoca
febra, catarro i malestar generalitzat.
• cast. gripe.
• angl. flu, influenza.
gripal adj. De la grip o que hi té relació.
• cast. gripal.
• angl. influenzal.
gripós -osa adj. i m. i f. 1. Que té grip. 2.
Que presenta símptomes semblants
als de la grip.
• cast. griposo -sa.
• angl. having flu symptoms.
griposi f. Incurvació anormal de les
ungles.
• cast. griposis.
• angl. gryposis.
guix m. Escaiola.
• cast. yeso.
• angl. plaster of Paris.
gular adj. De la gola o que hi té relació.
• cast. gular.
• angl. gluttonous.
gust m. Sentit corporal per mitjà del
qual es perceben els sabors.
• cast. gusto.
• angl. taste.
gustatiu -iva adj. Del sentit del gust o
que hi té relació.
• cast. gustativo -va.
• angl. gustative.
gustatori -òria adj. Gustatiu.
• cast. gustativo -va.
• angl. gustatory.
gutural adj. De la gola o que hi té relació.
• cast. gutural.
• angl. guttural.

heliofòbia f. Fotofòbia.
• cast. heliofobia.
• angl. heliophobia.
heliosi f. Insolació.
• cast. heliosis.
• angl. heliosis.
helioteràpia f. Tractament de certes
malalties per mitjà de l’exposició de
la totalitat o d’una part del cos als
rajos solars.
• cast. helioterapia.
• angl. heliotherapy.
hèlix f. Corba que forma el pavelló de
l’orella des de l’orifici fins al lòbul.
• cast. hélice.
• angl. helix.
helmintiasi f. Malaltia produïda per
cucs intestinals.
• cast. helmintiasis.
• angl. helminthiasis.
helmíntic -a adj. i m. Que s’utilitza (un
medicament) per a combatre els
helmints intestinals.
• cast. helmíntico -ca.
• angl. helminthic.
hemangioma m. Tumor benigne, generalment congènit, format per la proliferació de vasos sanguinis.
• cast. hemangioma.
• angl. haemangioma.
hemartrosi f. Hemorràgia dins de la
cavitat sinovial d’una articulació.
• cast. hemartrosis.
• angl. haemarthrosis.
hematèmesi f. Vòmit de sang procedent de l’aparell gastrointestinal.
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hàbit m. 1. Manera particular de procedir o de comportar-se adquirida
per la repetició d’actes iguals o
semblants. 2. Disposició orgànica
conseqüència d’una acció repetida.
• cast. hábito.
• angl. habit.
halitosi f. Mala olor de l’alé.
• cast. halitosis.
• angl. halitosis.
hamartoma m. Tumor benigne i de
creixement autolimitat, que es forma
a partir de la mescla de les cèl·lules
madures desorganitzades en teixits
normals.
• cast. hamartoma.
• angl. hamartoma.
hamartritis f. inv. Artritis simultània de
totes les articulacions.
• cast. hamartritis.
• angl. hamarthritis.
haustre m. Espai de l’interior del còlon
format per les seues saculacions o
bosses que, amb les contraccions,
fan evacuar el contingut intestinal.
• cast. haustra (f.).
• angl. haustrum.
hèctic -a adj. Tísic.
• cast. héctico -ca.
• angl. phthisic.
helcoplàstia f. Operació quirúrgica per
a curar una úlcera.
• cast. helcoplastia.
• angl. helcoplasty.

DE LES CIÈNCIES DE LA SALUT

H

181

• cast. hematemesis.
• angl. haematemesis.
hematia f. Eritròcit.
• cast. hematíe (m.).
• angl. red blood cell.
hemàtic -a adj. De la sang o que hi té
relació.
• cast. hemático -ca.
• angl. haematic.
hematidrosi f. Suor de sang produïda
per una hemorràgia de les glàndules sudorípares.
• cast. hematidrosis.
• angl. haematidrosis.
hematoblast m. Cèl·lula mare a partir
de la qual es formen les diferents
cèl·lules hemàtiques.
• cast. hematoblasto.
• angl. haematoblast.
hematocele f. Acumulació de sang
en qualsevol cavitat o conducte,
especialment en l’escrot, en el cordó espermàtic i en la cavitat uterina.
• cast. hematocele.
• angl. haematocele.
hematòcrit m. 1. Fracció de volum
d’eritròcits en sang. 2. Aparell centrifugador que permet separar les
cèl·lules sanguínies del plasma.
• cast. hematocrito.
• angl. 1. haematocrit. 2. haematocrit centrifuge.
hematogen -ògena adj. 1. Hematopoètic. 2. Hemàtic.
• cast. hematógeno -na.
• angl. haematogen.
hematohidrosi f. Hematidrosi.
• cast. hematidrosis.
• angl. haematidrosis.
hematòleg -òloga m. i f. Especialista
en hematologia.
• cast. hematólogo -ga.
• angl. haematologist.
hematologia f. Part de la medicina
que s’ocupa de la fisiologia i de la
patologia de la sang.
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• cast. hematología.
• angl. haematology.
hematològic -a adj. De l’hematologia
o que hi té relació.
• cast. hematológico -ca.
• angl. haematological.
hematoma m. Acumulació de sang en
un teixit o en una cavitat orgànica
a causa del trencament d’un vas
sanguini.
• cast. hematoma.
• angl. haematoma.
hematomètria f. Acumulació de sang
en l’úter.
• cast. hematometra.
• angl. haematometra.
hematomièlia f. Hemorràgia en la
medul·la espinal.
• cast. hematomielia.
• angl. haematomyelia.
hematopatia f. Hemopatia.
• cast. hemopatía.
• angl. haemopathy.
hematopoesi f. Procés de formació,
maduració i pas a la sang dels diferents tipus de cèl·lules sanguínies.
• cast. hematopoyesis.
• angl. haematopoiesis.
hematopoètic -a adj. De l’hematopoesi o que hi té relació.
• cast. hematopoyético -ca.
• angl. haematopoietic.
hematoquèzia f. Presència de sang en
els excrements.
• cast. hematoquecia.
• angl. haematochezia.
hematós -osa adj. Ple de sang.
• cast. hematoso -sa.
• angl. haematous.
hematosi f. Intercanvi de gasos entre
l’aire dels alvèols pulmonars i la
sang venosa, que es convertix en
arterial per fixació de l’oxigen i eliminació del diòxid de carboni.
• cast. hematosis.
• angl. haematosis.

• cast. hemiparesia.
• angl. hemiparesis.
hemiplegia f. Pèrdua de la motilitat
voluntària que afecta el costat dret
o esquerre del cos.
• cast. hemiplejía.
• angl. hemiplegia.
hemiplègic -a 1. adj. De l’hemiplegia o
que hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que
patix hemiplegia.
• cast. hemipléjico -ca.
• angl. hemiplegic.
hemisferi m. Mitat simètrica del cervell o del cerebel.
• cast. hemisferio.
• angl. hemisphere.
hemoaglutinació f. Aglutinació de les
cèl·lules sanguínies per l’acció d’anticossos, virus o certes substàncies.
• cast. hemaglutinación.
• angl. haemagglutination.
hemobília f. Presència de sang en la
bilis o en els conductes biliars.
• cast. hemobilia.
• angl. haemobilia.
hemoblastosi f. Malaltia de naturalesa
tumoral que té l’origen en els òrgans hemopoètics.
• cast. hemoblastosis.
• angl. haemoblastosis.
hemoconcentració f. Augment relatiu
de la massa d’eritròcits de la sang a
causa d’una disminució del volum
plasmàtic.
• cast. hemoconcentración.
• angl. haemoconcentration.
hemocromatosi f. Malaltia que afecta
el metabolisme del ferro i que provoca una acumulació excessiva d’este metall en alguns òrgans i teixits.
• cast. hemocromatosis.
• angl. haemochromatosis.
hemocultiu m. Procediment diagnòstic
que consistix a sembrar una quantitat reduïda de sang del malalt en un
medi de cultiu adequat i observar
l’aparició de colònies bacterianes.
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hematozou m. Paràsit que viu en la
sang.
• cast. hematozoo.
• angl. haematozoon.
hematúria f. Presència de sang en l’orina.
• cast. hematuria.
• angl. haematuria.
hemeralop -a adj. i m. i f. Que patix hemeralopia.
• cast. hemerálope.
• angl. hemeralopic.
hemeralopia f. Defecte de la visió
que consistix en una disminució
de l’agudesa visual amb llum poc
intensa o crepuscular.
• cast. hemeralopía.
• angl. hemeralopia.
hemianopia f. Hemianòpsia.
• cast. hemianopía.
• angl. hemianopia.
hemianòpsia f. Visió deficient o ceguera en una mitat del camp visual
com a conseqüència d’una lesió de
les vies nervioses.
• cast. hemianopsia.
• angl. hemianopsia.
hemiatròfia f. Atròfia o disminució
d’una part del cos o de la mitat d’un
òrgan.
• cast. hemiatrofia.
• angl. hemiatrophy.
hemibal·lisme m. Hemicorea violenta
amb fortes sacsades i moviments
que afecta amb major intensitat la
mitat superior del cos.
• cast. hemibalismo.
• angl. hemiballism.
hemicorea f. Corea que afecta només
una mitat lateral del cos.
• cast. hemicorea.
• angl. hemichorea.
hemicrània f. Migranya.
• cast. hemicránea.
• angl. hemicrania.
hemiparèsia f. Debilitat motora que
afecta mig cos.
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• cast. hemocultivo.
• angl. blood culture.
hemodiàlisi f. Tècnica terapèutica consistent a filtrar la sang a través de
membranes semipermeables, que
s’usa per a eliminar d’esta les substàncies tòxiques retingudes a causa
de la insuficiència renal.
• cast. hemodiálisis.
• angl. haemodialysis.
hemodialitzador m. Aparell usat per a
efectuar una hemodiàlisi.
• cast. hemodializador.
• angl. haemodyaliser.
hemodialitzar v. 1. tr. Realitzar una
hemodiàlisi. 2. pron. Sotmetre’s a un
tractament d’hemodiàlisi.
• cast. hemodializar.
• angl. to do haemodyalisis.
hemodilució f. Augment del volum
plasmàtic en relació al dels glòbuls
rojos, al contrari del que ocorre
amb l’hemoconcentració.
• cast. hemodilución.
• angl. haemodilution.
hemodinàmica f. Estudi del moviment de la sang dins de l’organisme
i de les forces que la impulsen.
• cast. hemodinámica.
• angl. haemodynamics.
hemofília f. Malaltia hereditària caracteritzada per deficiències en
els mecanismes de coagulació de
la sang, que provoquen hemorràgies abundants i difícils de contindre.
• cast. hemofilia.
• angl. haemophilia.
hemofílic -a 1. adj. De l’hemofília o que
hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que patix
hemofília.
• cast. hemofílico -ca.
• angl. haemophiliac.
hemoftàlmia f. Embassament de sang
en l’interior del globus ocular.
• cast. hemoftalmia.
• angl. haemophtalmus.
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hemoglobina f. Ferroproteïna que es
troba en els eritròcits madurs de la
sang, que conté el grup hem i que
actua com a transportadora d’oxigen molecular.
• cast. hemoglobina.
• angl. haemoglobin.
hemoglobinèmia f. Presència d’hemoglobina lliure en el plasma.
• cast. hemoglobinemia.
• angl. haemoglobinaemia.
hemoglobinòmetre m. Instrument que
s’utilitza per a determinar la quantitat
d’hemoglobina que conté un líquid
orgànic determinat.
• cast. hemoglobinómetro.
• angl. haemoglobinometre.
hemoglobinopatia f. Alteració hereditària de l’hemoglobina.
• cast. hemoglobinopatía.
• angl. haemoglobinopathy.
hemoglobinúria f. Presència d’hemoglobina en l’orina.
• cast. hemoglobinuria.
• angl. haemoglobinuria.
hemograma m. Representació gràfica
del nombre, la proporció o les variacions de les cèl·lules sanguínies.
• cast. hemograma.
• angl. complete blood count.
hemòlisi f. Destrucció dels glòbuls
rojos amb l’alliberament de l’hemoglobina que contenen en el plasma.
• cast. hemólisis.
• angl. haemolysis.
hemolisina f. Substància capaç de produir hemòlisi.
• cast. hemolisina.
• angl. haemolysin.
hemolític -a adj. 1. De l’hemòlisi o que
hi té relació. 2. Que produïx hemòlisi.
• cast. hemolítico -ca.
• angl. haemolytic.
hemolitzable adj. Capaç de ser hemolitzat.
• cast. hemolizable.
• angl. haemolysable.

hemosàlpinx m. Embassament de sang
en una trompa de Fal·lopi.
• cast. hemosalpinx.
• angl. haematosalpinx.
hemosialèmesi f. Emissió de saliva sangonosa.
• cast. hemosialemesis.
• angl. haemosialemesis.
hemosiderina f. Pigment citoplasmàtic de color marró daurat que es forma en antics focus hemorràgics.
• cast. hemosiderina.
• angl. haemosiderin.
hemosiderosi f. Deposició d’hemosiderina.
• cast. hemosiderosis.
• angl. haemosiderosis.
hemospàsia f. Aspiració de sang, especialment per mitjà de ventoses.
• cast. hemospasia.
• angl. haemospasia.
hemostàsia f. Detenció natural o provocada d’una hemorràgia.
• cast. hemostasia.
• angl. haemostasis.
hemòstat m. Pinça per a unir un vas
sanguini.
• cast. hemóstato.
• angl. haemostat.
hemostàtic -a 1. adj. De l’hemostàsia o
que hi té relació. 2. m. Procediment
hemostàtic.
• cast. hemostático -ca.
• angl. haemostatic.
hemostàtica f. Substància hemostàtica.
• cast. hemostática.
• angl. haemostatic substance.
hemoteràpia f. Terapèutica basada en
l’ús de sang o d’alguns dels seus derivats.
• cast. hemoterapia.
• angl. haemotherapy.
hemotòrax m. Embassament de sang
en l’interior del tòrax o de la pleura.
• cast. hemotórax.
• angl. haemothorax.
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hemolitzar v. tr. Produir hemòlisi.
• cast. hemolizar.
• angl. to haemolyse.
hemopatia f. Malaltia de la sang.
• cast. hemopatía.
• angl. haemopathy.
hemopàtic -a adj. De l’hemopatia o que
hi té relació.
• cast. hemopático -ca.
• angl. haemopathic.
hemopoesi f. Hematopoesi.
• cast. hemopoyesis.
• angl. haematopoiesis.
hemopoètic -a adj. Hematopoètic.
• cast. hemopoyético -ca.
• angl. haematopoietic.
hemoptisi f. Expulsió de sang per vies
respiratòries.
• cast. hemoptisis.
• angl. haemoptysis.
hemoptísic -a adj. i m. i f. Que patix hemoptisi.
• cast. hemoptísico -ca.
• angl. haemoptysic.
hemoptoic -a adj. i m. i f. Hemoptísic.
• cast. hemoptoico -ca.
• angl. haemoptoic.
hemorràgia f. Fluix de sang que ix de
qualsevol part del cos a causa del
trencament de vasos sanguinis.
• cast. hemorragia.
• angl. haemorrhage.
hemorràgic -a adj. De l’hemorràgia o
que hi té relació.
• cast. hemorrágico -ca.
• angl. haemorrhagic.
hemorrea f. Hemorràgia abundant.
• cast. hemorrea.
• angl. haemorrhoea.
hemorroïdal adj. De les hemorroides
o que hi té relació.
• cast. hemorroidal.
• angl. haemorrhoidal.
hemorroide f. Varicositat dels plexes venosos de la paret del canal anal o del recte.
• cast. hemorroide.
• angl. haemorrhoids.
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hemotoxina f. Toxina caracteritzada
per la seua acció hemolítica.
• cast. hemotoxina.
• angl. haemotoxin.
hepatàrgia f. Inactivitat o insuficiència
hepàtica.
• cast. hepatargia.
• angl. hepatargia.
hepatectomia f. Extirpació quirúrgica,
total o parcial, del fetge.
• cast. hepatectomía.
• angl. hepatectomy.
hepàtic -a adj. Del fetge o que hi té
relació.
• cast. hepático -ca.
• angl. hepatic.
hepatític -a 1. adj. De l’hepatitis o que
hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que patix
hepatitis.
• cast. hepatítico -ca.
• angl. hepatitic.
hepatitis f. inv. Inflamació del fetge.
• cast. hepatitis.
• angl. hepatitis.
hepatització f. Conversió d’un teixit esponjós i bla en una massa sòlida de
consistència i aspecte semblants als
del fetge, especialment la que experimenta el pulmó en la pneumònia.
• cast. hepatización.
• angl. hepatisation.
hepatocele f. Hèrnia del fetge.
• cast. hepatocele.
• angl. hepatocele.
hepatòlisi f. Destrucció de les cèl·lules
hepàtiques.
• cast. hepatólisis.
• angl. hepatolisis.
hepatologia f. Part de la medicina que
estudia el fetge i les malalties que
l’afecten.
• cast. hepatología.
• angl. hepatology.
hepatomegàlia f. Augment del volum
del fetge.
• cast. hepatomegalia.
• angl. hepatomegaly.
186

hepatoscòpia f. Examen directe del
fetge d’un individu viu que s’efectua per mitjà de l’endoscopi.
• cast. hepatoscopia.
• angl. hepatoscopy.
hermafrodita adj. i m. i f. Que presenta
(una persona) òrgans genitals dels
dos sexes.
• cast. hermafrodita.
• angl. hermaphroditic.
hermafroditisme m. Qualitat d’hermafrodita.
• cast. hermafroditismo.
• angl. hermaphroditism.
hèrnia f. Eixida total o parcial d’un òrgan o d’una part blana del cos per
una obertura, natural o accidental,
en la paret del seu receptacle.
• cast. hernia.
• angl. hernia.
herniació f. Formació d’una hèrnia.
• cast. herniación.
• angl. herniation.
herniar v. 1. tr. Produir hèrnia (a algú).
2. pron. Contraure una hèrnia.
• cast. herniar.
• angl. 1. to herniate. 2. to give
oneself a hernia.
herniari -ària adj. De l’hèrnia o que hi
té relació.
• cast. herniario -ria.
• angl. hernial.
herniat -ada adj. 1. Que patix hèrnia. 2.
Que constituïx l’hèrnia.
• cast. herniado -da.
• angl. herniated.
herniós -osa adj. i m. i f. Herniat 1.
• cast. hernioso -sa.
• angl. hernious.
herniotomia f. Secció del coll del sac
herniari, en casos d’hèrnia estrangulada.
• cast. herniotomía.
• angl. herniotomy.
heroïna f. Derivat diacetilat de la morfina, de gran toxicitat i capaç de crear addicció.

• cast. heteroantígeno.
• angl. heteroantigen.
heteròfon -a adj. i m. i f. Que patix heterofonia.
• cast. heterófono -na.
• angl. heterophonic.
heterofonia f. Estat anormal de la veu.
• cast. heterofonía.
• angl. heterophony.
heterofòria f. Falta de paral·lelisme
dels eixos visuals dels dos ulls, estrabisme.
• cast. heteroforia.
• angl. heterophoria.
heteroftàlmia f. Diferència entre els
dos ulls en color, en grandària o en
altres característiques.
• cast. heteroftalmia.
• angl. heterophthalmy.
heteroplàstia f. Aplicació d’empelts
extrets d’individus d’espècie diferent, utilitzada en cirurgia plàstica.
• cast. heteroplastia.
• angl. heteroplasty.
heterotrasplantament m. Trasplantament realitzat entre dos individus
d’espècies diferents.
• cast. heterotrasplante.
• angl. heterotransplant.
hialitis f. inv. Inflamació de la membrana hialoide.
• cast. hialitis.
• angl. hyalitis.
hialoide adj. i f. Que conté (una membrana transparent) el cos vitri i cobrix la cavitat de la cambra posterior de l’ull.
• cast. hialino -na, hialoide.
• angl. hyalin.
hiat m. Anell, forat, obertura o fissura
del cos.
• cast. hiato.
• angl. hiatus.
hibridoma m. Tumor de cèl·lules híbrides usat en el laboratori per a
la producció d’anticossos monoconals específics.
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• cast. heroína.
• angl. heroin.
heroïnòman -a adj. i m. i f. Addicte a
l’heroïna.
• cast. heroinómano -na.
• angl. heroin addict.
herpes m. inv. Inflamació de la pell
d’origen víric, caracteritzada per la
formació d’una gran quantitat de
vesícules transparents que, quan se
sequen, formen crosta.
• cast. herpes.
• angl. herpes.
herpes zòster m. inv. Malaltia inflamatòria aguda causada pel virus de la
varicel·la que afecta un o més ganglis
sensitius i els seus nervis, raquidis o
intracranials, que cursa amb dolor i
coentor intensos i una erupció vesiculosa de contingut infecciós que
seguix el trajecte del nervi afectat.
• cast. herpes zóster.
• angl. herpes zoster.
herpètic -a 1. adj. De l’herpes o que
hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que patix
herpes.
• cast. herpético -ca.
• angl. herpetic.
herpetiforme f. Semblant a l’herpes o
que presenta vesícules arraïmades
que recorden les de l’herpes.
• cast. herpetiforme.
• angl. herpetiform.
herpetisme m. Estat constitucional
hereditari, caracteritzat sobretot
per determinades lesions traumàtiques dels teguments.
• cast. herpetismo.
• angl. herpetism.
heteroanticòs m. Anticòs específic per
a antígens procedents d’una espècie
diferent de la que produïx l’anticòs.
• cast. heteroanticuerpo.
• angl. heteroantibody.
heteroantigen m. Antigen propi d’una
espècie diferent de la que produïx el
corresponent anticòs.
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• cast. hibridoma.
• angl. hybridoma.
hidàtide f. Tumor enquistat que conté
un humor aquós.
• cast. hidátide.
• angl. hydatid.
hidatídic -a adj. De la hidàtide o que
hi té relació.
• cast. hidatídico -ca.
• angl. hydatid.
hidatidosi f. Infestació per equinococs
que es caracteritza per la formació
de quistos en el fetge o en el pulmó.
• cast. hidatidosis.
• angl. hydatidosis.
hidatisme m. Soroll produït per la presència d’un líquid en una cavitat del
cos.
• cast. hidatismo.
• angl. hydatism.
hidramni m. Excés del líquid en el sac
amniòtic.
• cast. hidramnios.
• angl. hydramnios.
hidrargíria f. 1. Erupció cutània provocada per la manipulació descurada
de preparats mercurials. 2. Mercurialisme.
• cast. hidrargiria.
• angl. hydrargyria.
hidrargirisme m. Mercurialisme.
• cast. hidrargirismo.
• angl. hydrargyrism.
hidroadenitis f. inv. Hidrosadenitis.
• cast. hidroadenitis.
• angl. hydradenitis.
hidroartrosi f. Acumulació de serositat en la cavitat sinovial d’una articulació.
• cast. hidrartrosis.
• angl. hydrarthrosis.
hidrocèfal -a adj. i m. i f. Que patix hidrocefàlia.
• cast. hidrocéfalo -la.
• angl. hydrocephalic.
hidrocefàlia f. Dilatació anormal dels
ventricles cerebrals per l’augment
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de la quantitat del líquid cefaloraquidi.
• cast. hidrocefalia.
• angl. hydrocephaly.
hidrocele f. Acumulació de líquid en
una cavitat, especialment en la túnica vaginal del testicle.
• cast. hidrocele.
• angl. hydrocele.
hidrocistoma m. Bony compacte i
translúcid de la grandària d’un cap
d’agulla o d’un pésol, que conté un
líquid aquós.
• cast. hidrocistoma.
• angl. hydrocistoma.
hidrocució f. Xoc que rep un submarinista a causa de la sobtada variació
de temperatura que suposa el contacte brusc amb l’aigua.
• cast. hidrocución.
• angl. water blow.
hidròfob -a adj. i m. i f. Que patix hidrofòbia.
• cast. hidrófobo -ba.
• angl. hydrophobic.
hidrofòbia f. 1. Terror patològic a l’aigua. 2. Ràbia.
• cast. hidrofobia.
• angl. hydrophobia.
hidrofòbic -a adj. De la hidrofòbia o
que hi té relació.
• cast. hidrófobo -ba.
• angl. hydrophobic.
hidroftàlmia f. Hidropesia de l’ull.
• cast. hidroftalmia.
• angl. hydrophthalmia.
hidrologia f. Part de la medicina que
s’ocupa de l’estudi de les aigües mineromedicinals i de les seues aplicacions terapèutiques.
• cast. hidrología.
• angl. hydrology.
hidroma m. Higroma.
• cast. hidroma.
• angl. hygroma.
hidromassatge m. Massatge consistent en l’aplicació de corrents d’ai-

hidroteràpic -a adj. De la hidroteràpia
o que hi té relació.
• cast. hidroterápico -ca.
• angl. hydrotherapic.
hidrotòrax m. Acumulació de sèrum
en la cavitat pleural sense caràcter
inflamatori.
• cast. hidrotórax.
• angl. hydrothorax.
higiene f. Ciència que estudia les
condicions i els factors personals o
ambientals que influïxen en la salut física i mental, i que afavorixen
l’aparició i la difusió de les malalties.
• cast. higiene.
• angl. hygiene.
higienisme m. Corrent de pensament
que denunciava la falta de salubritat en les ciutats industrials i preconitzava les normes per a corregir-la.
• cast. higienismo.
• angl. hygienism.
higroma m. 1. Quist ple de líquid. 2.
Inflamació aguda o crònica d’una
bossa serosa.
• cast. higroma.
• angl. hygroma.
hil m. Hílum.
• cast. hilio.
• angl. hilum.
hilar adj. De l’hílum o que hi té relació.
• cast. hiliar.
• angl. hilar.
hílum m. Fissura o depressió d’un òrgan parenquimàtic.
• cast. hilio.
• angl. hilum.
himen m. Replec mucós que hi ha entre la vulva i l’entrada de la vagina.
• cast. himen.
• angl. hymen.
hioide m. Os imparell i solitari del coll,
amb forma de ferradura, situat en la
part anterior i mitjana, entre la base
de la llengua i la laringe.
• cast. hioides.
• angl. hyoid bone.
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gua termal projectada a pressió dins
d’una banyera.
• cast. hidromasaje.
• angl. hydromassage.
hidronefrosi f. Dilatació de la pelvis
renal provocada per la retenció
d’orina a causa d’un obstacle en
l’urèter.
• cast. hidronefrosis.
• angl. hydronephrosis.
hidropericardi m. Embassament de
líquid serós en el pericardi.
• cast. hidropericardio.
• angl. hydropericardium.
hidropesia f. Acumulació anormal de
serositat en l’espai tissular intercellular o intersticial.
• cast. hidropesía.
• angl. hydrops.
hidròpic -a 1. adj. De la hidropesia o
que hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que
patix hidropesia.
• cast. hidrópico -ca.
• angl. 1. hydropic. 2. dropsical.
hidropneumotòrax m. Existència de
gas en la cavitat pleural juntament
amb un embassament serós.
• cast. hidroneumotórax.
• angl. hydropneumothorax.
hidrorrea f. Excreció abundant d’aigua per qualsevol part del cos.
• cast. hidrorrea.
• angl. hydrorrhoea.
hidrosadenitis f. inv. Inflamació aguda
de les glàndules sudorípares.
• cast. hidrosadenitis.
• angl. hidradenitis.
hidroterapeuta m. i f. Especialista en la
realització de tractaments d’hidroteràpia.
• cast. hidroterapeuta.
• angl. hydrotherapist.
hidroteràpia f. Tractament de certes
malalties per mitjà de l’aplicació de
l’aigua sobre el cos.
• cast. hidroterapia.
• angl. hydrotherapy.
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hipema f. Acumulació de sang en la
cambra anterior de l’ull.
• cast. hipema.
• angl. hyphaemia.
hiperacúsia f. Augment anormal de la
capacitat auditiva.
• cast. hiperacusia.
• angl. hyperacusis.
hipercalcèmia f. Concentració elevada de calci per damunt de les xifres
normals.
• cast. hipercalcemia.
• angl. hypercalcaemia.
hipercalciúria f. Excreció elevada de
calci per l’orina.
• cast. hipercalciuria.
• angl. hypercalciuria.
hipercalèmia f. Excés de potassi en la
sang.
• cast. hipercalemia.
• angl. hyperkalaemia.
hipercàpnia f. Alta concentració de diòxid de carboni en la sang.
• cast. hipercapnia.
• angl. hypercapnia.
hiperceratosi f. Hiperqueratosi.
• cast. hiperqueratosis.
• angl. hyperkeratosis.
hipercinèsia f. Increment anormal de
la motilitat.
• cast. hipercinesia.
• angl. hyperkinesis.
hiperclorhídria f. Augment excessiu de
la concentració normal d’àcid clorhídric
en el suc gàstric, que causa acidesa.
• cast. hiperclorhidria.
• angl. hyperchlorhydria.
hiperclorhídric -a 1. adj. De la hiperclorhídria o que hi té relació. 2. adj. i
m. i f. Que patix hiperclorhídria.
• cast. hiperclorhídrico -ca.
• angl. hyperchlorhydric.
hipercolesterolèmia f. Augment de la
quantitat normal de colesterol continguda en la sang.
• cast. hipercolesterolemia.
• angl. hypercholesterolaemia.
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hipercrisi f. En el procés d’una malaltia, crisi violenta o més intensa del
que és habitual.
• cast. hipercrisis.
• angl. hypercrisis.
hipercromia f. 1. Augment anormal
de la pigmentació de la pell. 2. Augment del contingut normal d’hemoglobina dels eritròcits.
• cast. hipercromía.
• angl. hyperchromia.
hiperèmesi f. Vòmits intensos i prolongats, especialment els produïts
durant l’embaràs.
• cast. hiperémesis.
• angl. hyperemesis.
hiperèmia f. Acumulació de sang en
una regió orgànica.
• cast. hiperemia.
• angl. hyperaemia.
hiperepinefrisme m. Augment de l’activitat de les càpsules suprarenals.
• cast. hiperepinefrinemia.
• angl. hyperepinephrism.
hiperergia f. Hipersensibilitat al·lèrgica.
• cast. hiperergia.
• angl. hyperergy.
hiperestèsia f. Augment o exageració
de la sensibilitat.
• cast. hiperestesia.
• angl. hyperaesthesia.
hiperestesiar v. tr. i pron. Causar hiperestèsia.
• cast. hiperestesiar.
• angl. to cause hyperaesthesia.
hiperestèsic -a 1. adj. De la hiperestèsia o que hi té relació. 2. adj. i m. i f.
Que patix hiperestèsia.
• cast. hiperestésico -ca.
• angl. hyperaesthetic.
hiperfuncionament m. Funcionament
excessiu d’una part o d’un òrgan.
• cast. hiperfunción.
• angl. hyperfunctioning.
hiperglobúlia f. Policitèmia.
• cast. hiperglobulia.
• angl. hyperglobulia.

hipermetropia f. Trastorn de la refracció ocular a conseqüència del qual
els rajos lluminosos paral·lels van
a convergir més enllà de la retina,
i que es caracteritza per la impossibilitat de veure amb claredat els
objectes situats prop de l’ull.
• cast. hipermetropía.
• angl. hypermetropia.
hipermetròpic -a 1. adj. De la hipermetropia o que hi té relació. 2. adj.
i m. i f. Que té hipermetropia.
• cast. 1. hipermetrópico -ca. 2.
hipermétrope.
• angl. 1. hyperopic. 2. hyperope.
hipernefroma m. Carcinoma renal.
• cast. hipernefroma.
• angl. hypernephroma.
hiperostosi f. Engrossiment difús o localitzat de l’os.
• cast. hiperostosis.
• angl. hyperostosis.
hiperòxia f. Estat que presenta un organisme sotmés a un règim respiratori amb excés d’oxigen.
• cast. hiperoxia.
• angl. hyperoxia.
hiperparatiroïdisme m. Malaltia provocada per l’augment patològic de
la secreció i la circulació d’hormona
paratiroïdal.
• cast. hiperparatiroidismo.
• angl. hyperparathyroidism.
hiperpirèxia f. Febra molt elevada,
superior als 41,5 ºC de temperatura
corporal.
• cast. hiperpirexia.
• angl. hyperpyrexia.
hiperpituïtarisme m. Augment anormal de la secreció hipofisial, especialment la del lòbul anterior.
• cast. hiperpituitarismo.
• angl. hyperpituitarism.
hiperplàsia f. Augment en quantitat
d’un teixit per increment del nombre
de cèl·lules, que conserven la seua
normalitat anatòmica i funcional.
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hiperglucèmia f. Elevació anormal de
la glucèmia.
• cast. hiperglucemia.
• angl. hyperglycaemia.
hiperglucèmic -a adj. 1. De la hiperglucèmia o que hi té relació. 2. Que
patix hiperglucèmia.
• cast. hiperglucémico -ca.
• angl. hyperglycaemic.
hipergonadisme m. Estat que es caracteritza per l’increment de l’activitat funcional de les gònades, amb
creixement excessiu i desenrotllament sexual precoç.
• cast. hipergonadismo.
• angl. hypergonadism.
hiperhidrosi f. Exageració de la secreció de suor localitzada en unes
àrees determinades del cos o generalitzada.
• cast. hiperhidrosis.
• angl. hyperhidrosis.
hiperinsulinisme m. Situació d’hipersecreció d’insulina per part del
pàncrees.
• cast. hiperinsulinismo.
• angl. hyperinsulinism.
hiperlipèmia f. Augment dels nivells
de lípids en la sang per damunt dels
considerats normals.
• cast. hiperlipidemia.
• angl. hyperlipidaemia.
hiperlipoproteïnèmia f. Augment de la
concentració d’una o més de les tres
substàncies greixoses de la sang.
• cast. hiperlipoproteinemia.
• angl. hyperlipoproteinaemia.
hipermenorrea f. Hemorràgia menstrual molt intensa, de duració normal, amb intervals intermenstruals
normals.
• cast. hipermenorrea.
• angl. hypermenorrhoea.
hipermetrop adj. i m. i f. Que patix hipermetropia.
• cast. hipermétrope.
• angl. long-sighted.
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• cast. hiperplasia.
• angl. hyperplasia.
hiperplàsic -a adj. 1. De la hiperplàsia
o que hi té relació. 2. Caracteritzat
per una hiperplàsia.
• cast. hiperplásico -ca.
• angl. hyperplastic.
hiperpnea f. Augment del volum respiratori per minut com a conseqüència d’un augment de la freqüència,
de la profunditat dels moviments
respiratoris o de les dos coses alhora.
• cast. hiperpnea.
• angl. hyperpnoea.
hiperqueratosi f. Hipertròfia de la
capa còrnia de l’epidermis.
• cast. hiperqueratosis.
• angl. hyperkeratosis.
hiperreflèxia f. Augment de la intensitat dels reflexos osteotendinosos.
• cast. hiperreflexia.
• angl. hyperreflexia.
hipersecreció f. Secreció excessiva.
• cast. hipersecreción.
• angl. hypersecretion.
hipersensibilitat f. Reacció exagerada
del sistema immunològic d’un organisme.
• cast. hipersensibilidad.
• angl. hypersensitivity.
hipersensible adj. Que presenta hipersensibilitat.
• cast. hipersensible.
• angl. hypersensitive.
hipersòmnia f. Somnolència excessiva, especialment diürna.
• cast. hipersomnia.
• angl. hypersomnia.
hipersuprarenal adj. Que està afectat
d’hipersuprarenalisme.
• cast. hipersuprarrenal.
• angl. hypersuprarenal.
hipersuprarenalisme m. Hiperepinefrisme.
• cast. hipersuprarrenalismo.
• angl. hypersuprarenalism.
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hipertens -a adj. i m. i f. Que patix hipertensió.
• cast. hipertenso -sa.
• angl. hypertensive.
hipertensió f. Augment de la pressió
d’un líquid orgànic, especialment el
de la sang dins de les artèries.
• cast. hipertensión.
• angl. hypertension.
hipertensiu -iva De la hipertensió o
que hi té relació.
• cast. hipertensivo -va.
• angl. hypertensive.
hipertèrmia f. Augment de la temperatura corporal produït per una
fallida dels mecanismes de la regulació tèrmica del cos.
• cast. hipertermia.
• angl. hyperthermia.
hipertèrmic -a adj. De la hipertèrmia o
que hi té relació.
• cast. hipertérmico -ca, febril.
• angl. hyperthermal.
hipertímic -a 1. adj. De l’hipertimisme
o que hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que
té una gran emotivitat.
• cast. hipertímico -ca.
• angl. hyperthimic.
hipertimisme m. Activitat excessiva
del tim.
• cast. hipertimismo.
• angl. hyperthimism.
hipertiroïdal adj. 1. De l’hipertiroïdisme o que hi té relació. 2. Afectat
d’hipertiroïdisme.
• cast. hipertiroideo -a.
• angl. hyperthyroid.
hipertiroïdisme m. Augment patològic de la funció de la glàndula tiroide.
• cast. hipertiroidismo.
• angl. hyperthyroidism.
hipertonia f. To muscular exagerat.
• cast. hipertonía.
• angl. hypertonia.
hipertònic -a adj. De la hipertonia o
que hi té relació.

hipoal·lèrgic -a adj. Que produïx una
reacció al·lèrgica molt reduïda o
nul·la.
• cast. hipoalérgico -ca.
• angl. hypo-allergenic.
hipocalcèmia f. Nivell de calci en la
sang inferior al normal.
• cast. hipocalcemia.
• angl. hypocalcaemia.
hipocamp m. Eminència blanca, allargada i semicircular, situada al costat
dels ventricles laterals del cervell.
• cast. hipocampo.
• angl. hippocampus.
hipocàpnia f. Baixa concentració de
diòxid de carboni en la sang.
• cast. hipocapnia.
• angl. hypocapnia.
hipoclorhídria f. Disminució d’àcid
clorhídric en el suc gàstric.
• cast. hipoclorhidria.
• angl. hypochlorhydria.
hipoclorhídric -a 1. adj. De la hipoclorhídria o que hi té relació. 2. adj. i m. i
f. Que patix hipoclorhídria.
• cast. hipoclorhídrico -ca.
• angl. hypochlorhydric.
hipocondri m. Part lateral de la regió
epigàstrica situada davall de les falses costelles.
• cast. hipocondrio.
• angl. hypochondrium.
hipocràtic -a adj. D’Hipòcrates o de la
seua doctrina, o que hi té relació.
• cast. hipocrático -ca.
• angl. Hippocratic.
hipocratisme m. Deformació del dit
consistent en l’eixamplament de la
polpa de la tercera falange i l’encorbament de l’ungla cap a la cara
palmar.
• cast. hipocratismo.
• angl. hippocratism.
hipocromia f. 1. Disminució anormal
de la pigmentació de la pell. 2. Disminució del contingut normal d’hemoglobina dels eritròcits.

H
VOCABULARI

• cast. hipertónico -ca.
• angl. hypertonic.
hipertricosi f. Excés de pèl en la superfície corporal.
• cast. hipertricosis.
• angl. hypertrichosis.
hipertròfia f. Creixement excessiu
d’un òrgan o d’un teixit.
• cast. hipertrofia.
• angl. hypertrophy.
hipertrofiar v. tr. i pron. Causar hipertròfia.
• cast. hipertrofiar.
• angl. to hypertrophy.
hipertròfic -a 1. adj. De la hipertròfia o
que hi té relació. 2. adj. i m. i f. Afectat
d’hipertròfia.
• cast. hipertrófico -ca.
• angl. hypertrophic.
hiperuricèmia f. Augment anormal de
la quantitat d’àcid úric en la sang.
• cast. hiperuricemia.
• angl. hyperuricaemia.
hiperventilació f. Augment de la freqüència i la intensitat respiratòria,
que produïx un excés d’oxigen en
la sang.
• cast. hiperventilación.
• angl. hyperventilation.
hipervitaminosi f. Estat patològic produït per l’ús excessiu de vitamines,
especialment les liposolubles.
• cast. hipervitaminosis.
• angl. hypervitaminosis.
hipnologia f. Ciència que estudia el son
i els fenòmens que s’hi relacionen.
• cast. hipnología.
• angl. hypnology.
hipnoteràpia f. Tractament de les malalties per mitjà de la hipnosi.
• cast. hipnoterapia.
• angl. hypnotherapy.
hipoacúsia f. Trastorn consistent en
la disminució parcial de l’agudesa
auditiva.
• cast. hipoacusia.
• angl. hypoacusis.
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• cast. hipocromía.
• angl. hypochromia.
hipoderma m. Teixit cel·lular subcutani.
• cast. hipodermis (f.).
• angl. hypodermis.
hipodèrmic -a adj. 1. De l’hipoderma o
que hi té relació. 2. Situat davall de
la pell. 3. Aplicat o administrat en
l’hipoderma.
• cast. hipodérmico -ca.
• angl. hypodermic.
hipofisectomia f. Ablació quirúrgica
de la hipòfisi.
• cast. hipofisectomía.
• angl. hypophysectomy.
hipòfisi f. Glàndula de secreció interna, situada en la base del crani, que
regula la major part de funcions de
l’organisme.
• cast. hipófisis.
• angl. hypophysis.
hipofisiari -ària adj. Hipofític.
• cast. hipofisario -ria.
• angl. pituitary.
hipofític -a adj. De la hipòfisi o que hi
té relació.
• cast. hipofítico -ca.
• angl. pituitary.
hipofunció f. Disminució de l’activitat
normal d’una part del cos o d’un òrgan, especialment d’una glàndula.
• cast. hipofunción.
• angl. hypofunction.
hipogastri m. Regió mitjana anterior i
inferior de l’abdomen, entre les dos
fosses ilíaques.
• cast. hipogastrio.
• angl. hypogastrium.
hipogàstric -a adj. 1. De l’hipogastri o
que hi té relació. 2. Situat davall de
l’estómac.
• cast. hipogástrico -ca.
• angl. hypogastric.
hipoglòs -ossa adj. Situat davall de la
llengua.
• cast. hipogloso -sa.
• angl. hypoglossal.
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hipoglucèmia f. Disminució de la quantitat normal de glucosa de la sang.
• cast. hipoglucemia.
• angl. hypoglycaemia.
hipogonadisme m. Defecte en la funció de les gònades, especialment
els testicles.
• cast. hipogonadismo.
• angl. hypogonadism.
hiperèmia f. Acumulació de sang en
una regió orgànica.
• cast. hiperemia.
• angl. hyperaemia.
hipohèmia f. Disminució de la quantitat de sang de l’organisme.
• cast. hipohemia.
• angl. hypohaemia.
hipoparatiroïdisme m. Insuficiència
de la secreció de les glàndules paratiroides per hipofunció o per ablació
accidental en el curs d’una intervenció quirúrgica en la glàndula tiroide.
• cast. hipoparatiroidismo.
• angl. hypoparathyroidism.
hipopi m. Acumulació de pus en la
cambra anterior de l’ull.
• cast. hipopión.
• angl. hypopyon.
hipopituïtarisme m. Estat consecutiu
a un dèficit hormonal de la hipòfisi.
• cast. hipopituitarismo.
• angl. hypopituitarism.
hipoplàsia f. Creixement incomplet o
deficient d’un teixit o d’un òrgan.
• cast. hipoplasia.
• angl. hypoplasia.
hiposistòlia f. Disminució anormal de
la sístole.
• cast. hiposistolia.
• angl. hyposistolia.
hipòstasi f. Formació d’un sediment al
fons d’un líquid.
• cast. hipóstasis.
• angl. hypostasis.
hipostàtic -a adj. 1. De la hipòstasi
o que hi té relació. 2. Degut a una
deposició.

hipotiroïdal 1. adj. De l’hipotiroïdisme
o que hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que
patix hipotiroïdisme.
• cast. hipotiroideo -a.
• angl. hypothyroid.
hipotiroïdisme m. Disminució funcional de la glàndula tiroide que es
manifesta per cretinisme en els xiquets i per mixedema en els adults.
• cast. hipotiroidismo.
• angl. hypothyroidism.
hipotonia f. 1. Disminució de la tensió o
to muscular. 2. Estat d’un líquid que té
una concentració molecular menor
que la del sèrum de la sang normal. 3.
Disminució de la pressió intraocular.
• cast. hipotonía.
• angl. hypotonia.
hipotònic -a adj. De la hipotonia o que
hi té relació.
• cast. hipotónico -ca.
• angl. hypotonic.
hipotròfia f. Desenrotllament insuficient d’un òrgan o d’un teixit.
• cast. hipotrofia.
• angl. hypotrophy.
hipoventilació f. Disminució de l’ingrés habitual d’aire en les vies respiratòries, que provoca una insuficiència d’oxigen en sang.
• cast. hipoventilación.
• angl. hypoventilation.
hipovitaminosi f. Estat patològic produït per la falta d’una o més vitamines.
• cast. hipovitaminosis.
• angl. hypovitaminosis.
hipovolèmia f. Disminució de la quantitat normal de sang.
• cast. hipovolemia.
• angl. hypovolaemia.
hipovolèmic -a adj. Que causa una
gran disminució del volum sanguini.
• cast. hipovolémico -ca.
• angl. hypovolemic.
hipòxia f. Anòxia moderada.
• cast. hipoxia.
• angl. hypoxia.
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• cast. hipostático -ca.
• angl. hypostatic.
hipostènia f. Disminució de les forces.
• cast. hipostenia.
• angl. hyposthenia.
hipotalàmic -a adj. De l’hipotàlem o
que hi té relació.
• cast. hipotalámico -ca.
• angl. hypothalamic.
hipotàlem m. Part del sistema nerviós
situada en la base cerebral, unida
a la hipòfisi i en la qual es troben
centres importants de la vida vegetativa.
• cast. hipotálamo.
• angl. hypothalamus.
hipotènar m. Prominència interna de
la palma de la mà.
• cast. hipotenar.
• angl. hypothenar.
hipotens -a adj. i m. i f. Afectat d’hipotensió.
• cast. hipotenso -sa.
• angl. hypotensive.
hipotensió f. Disminució de la tensió
d’un líquid orgànic.
• cast. hipotensión.
• angl. hypotension.
hipotèrmia f. Disminució de la temperatura corporal per davall de la
normalitat.
• cast. hipotermia.
• angl. hypothermia.
hipotèrmic -a adj. De la hipotèrmia o
que hi té relació.
• cast. hipotérmico -ca.
• angl. hypothermic.
hipotímic -a 1. adj. De l’hipotimisme o
que hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que
té (un individu) una emotivitat molt
baixa.
• cast. hipotímico -ca.
• angl. hypothymic.
hipotimisme m. Activitat molt baixa
del tim.
• cast. hipotimia.
• angl. hypothymia.
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hipsodont -a adj. Que presenta (una
peça dental) una corona alta o profunda i arrels curtes.
• cast. hipsodonto -ta.
• angl. hypsodont.
hirsut -a adj. i m. i f. Que patix hirsutisme.
• cast. hirsuto -ta.
• angl. hirsute.
hirsutisme m. Síndrome que es caracteritza per l’aparició anormal de pèl
fort en zones de la pell on normalment hi ha pelussa, més habitual en
les dones.
• cast. hirsutismo.
• angl. hirsutism.
histerectomia f. Intervenció quirúrgica ginecològica que consistix a
extirpar l’úter.
• cast. histerectomía.
• angl. hysterectomy.
histerocele f. Hèrnia de l’úter.
• cast. histerocele.
• angl. hysterocele.
histerografia f. Radiografia de l’úter
que s’efectua introduint-hi prèviament una substància radioopaca.
• cast. histerografía.
• angl. hysterography.
histerotomia f. Incisió de l’úter.
• cast. histerotomía.
• angl. hysterotomy.
histiocitosi f. Presència excessiva d’histiòcits.
• cast. histocitosis.
• angl. histiocytosis.
histocompatibilitat f. Compatibilitat
immunològica dels teixits.
• cast. histocompatibilidad.
• angl. histocompatibility.
histoide adj. 1. Paregut al teixit normal. 2. Que està (un tumor) integrat
per una sola classe de teixit ben diferenciat.
• cast. histoide.
• angl. histoid.
histoincompatibilitat. f. Diferència
entre els genotips del donant i del
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receptor, suficient per a provocar el
rebuig d’un teixit o d’un òrgan.
• cast. histoincompatibilidad.
• angl. histoincompatibility.
històlisi f. Desintegració o descomposició dels teixits.
• cast. histólisis.
• angl. histolysis.
histolític -a 1. adj. De la històlisi o que
hi té relació. 2. adj. i m. Que produïx
(un agent) històlisi.
• cast. histolítico -ca.
• angl. histolytic.
histopatologia f. Part de la histologia
que estudia els teixits malalts.
• cast. histopatología.
• angl. histopathology.
histopatològic -a adj. De la histopatologia o que hi té relació.
• cast. histopatológico -ca.
• angl. histopathologic.
histoplasmosi f. Infestació parasitària
molt freqüent, de localització pulmonar.
• cast. histoplasmosis.
• angl. histoplasmosis.
histotomia f. Dissecció dels teixits orgànics.
• cast. histotomía.
• angl. histotomy.
holter [angl.] m. Aparell que, instal·lat
sobre el pacient, permet registrar en
una cinta magnètica les incidències
cardíaques.
• cast. holter.
• angl. holter.
homeòpata m. i f. Especialista en homeopatia.
• cast. homeópata.
• angl. homeopath.
homeopatia f. Sistema terapèutic consistent a aplicar al malalt, en quantitats mínimes, les mateixes substàncies que, aplicades en dosis més
altes a una persona sana, li produirien els mateixos símptomes de la
malaltia que es vol combatre.

hospitalari -ària adj. Dels hospitals o
que hi té relació.
• cast. hospitalario -ria.
• angl. hospital.
hospitalització f. Acció o efecte d’hospitalitzar.
• cast. hospitalización.
• angl. hospitalisation.
hospitalitzar v. tr. Instal·lar (un malalt)
en un hospital o en una clínica.
• cast. hospitalizar.
• angl. to hospitalise.
hostatger -a m. i f. Hoste
• cast. huésped.
• angl. host.
hoste m. Organisme que allotja un
paràsit.
• cast. huésped.
• angl. host.
húmer m. Os parell i asimètric que forma l’esquelet del braç.
• cast. húmero.
• angl. humerus.
humeral adj. 1. De l’húmer o que hi
té relació. 2. Del muscle o que hi té
relació.
• cast. humeral.
• angl. humeral.
humerocubital m. De l’húmer i del cúbit, o que hi té relació.
• cast. humerocubital.
• angl. humeroulnar.
humor m. Substància, líquida o semilíquida, normal o patològica, del cos.
• cast. humor.
• angl. humor.
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• cast. homeopatía.
• angl. homeopathy.
homeopàtic -a adj. De l’homeopatia o
que hi té relació.
• cast. homeopático -ca.
• angl. homeopathic.
homocistinúria f. Trastorn del metabolisme dels aminoàcids sulfurats.
• cast. homocistinuria.
• angl. homocystinuria.
homolateral adj. Que està situat o que
es produïx en el mateix costat.
• cast. homolateral.
• angl. homolateral.
homoplàstia f. Al·loempelt.
• cast. homoplastia.
• angl. homoplasty.
hormona f. Substància secretada per
les cèl·lules glandulars endocrines
que excita, inhibix o regula l’activitat d’altres òrgans o sistemes d’òrgans.
• cast. hormona.
• angl. hormone.
hormonoteràpia f. Tractament de les
malalties per mitjà de la utilització
d’hormones.
• cast. hormonoterapia.
• angl. hormone therapy.
horripilació f. Erecció sobtada dels
pèls sobre la pell.
• cast. horripilación.
• angl. horripilation.
hospital m. Establiment on es proporciona assistència mèdica i sanitària
completa, que generalment és també un centre de formació de personal sanitari.
• cast. hospital.
• angl. hospital.
hospital de dia m. Estructura sanitària
assistencial on el pacient rep tècniques terapèutiques de caràcter
hospitalari que no requerixen pernoctació.
• cast. hospital de día.
• angl. day hospital.
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provoca l’aparició d’un color groguenc en la pell i en les mucoses.
• cast. ictericia.
• angl. jaundice.
ictiosi f. Defecte congènit i hereditari
consistent en una alteració patològica de la pell, que pren un aspecte
escatós.
• cast. ictiosis.
• angl. ichthyosis.
ictus m. inv. Trastorn sobtat de la circulació cerebral que altera la funció
d’una determinada regió del cervell.
• cast. ictus.
• angl. ictus.
identificació f. Procés psíquic de l’inconscient que fa que un individu,
pel fet de sentir-se lligat emotivament a un altre, siga afectat per
situacions que no viu directament.
• cast. identificación.
• angl. identification.
idiòcia f. 1. Minusvalidesa psíquica
molt severa. 2. Estat de discapacitació greu de les facultats mentals
que impedix comunicar-se per mitjà de la paraula i comprendre les
expressions dels altres.
• cast. idiocia.
• angl. idiocy.
idioglòssia f. Trastorn del llenguatge
caracteritzat per l’emissió de sons
inarticulats i sense significat en
compte de sons articulats que formen paraules.
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iàtric -a adj. Dels metges o de la medicina, o que hi té relació.
• cast. yátrico -ca.
• angl. iatric.
iatrogènesi f. Conjunt de problemes
o complicacions causats a l’organisme per un examen o un tractament
mèdics.
• cast. yatrogénesis.
• angl. iatrogenesis.
iatrogènia f. Estudi de les complicacions causades a l’organisme per un
examen o un tractament mèdics.
• cast. yatrogenia.
• angl. iatrogenesis.
iatrogènic -a adj. De la iatrogènia o
que hi té relació.
• cast. yatrogénico -ca.
• angl. iatrogenic.
icor m. Humor serós secretat per les úlceres amb una composició distinta
a la del pus.
• cast. icor.
• angl. ichor.
icorós -osa adj. 1. De l’icor o que hi
té relació. 2. De la naturalesa de
l’icor.
• cast. icoroso -sa.
• angl. ichorous.
ictèric -a 1. adj. De la icterícia o que
hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que patix
icterícia.
• cast. ictérico -ca.
• angl. 1. jaundice. 2. jaundiced.
icterícia f. Malaltia deguda a l’augment de la bilirubina circulant, que
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• cast. idioglosia.
• angl. idioglossia.
idiopatia f. Malaltia que s’origina sense cap causa externa.
• cast. idiopatía.
• angl. idiopathy.
idiopàtic -a adj. 1. De la idiopatia o
que hi té relació. 2. Originat espontàniament.
• cast. idiopático -ca.
• angl. idiopathic.
idiota adj. i m. i f. Que patix idiòcia.
• cast. idiota.
• angl. idiotic.
idiotesa f. Idiòcia.
• cast. idiotez.
• angl. idiocy.
ileal adj. De l’intestí ili o que hi té relació.
• cast. ileal.
• angl. ileal.
ileïtis f. inv. Inflamació de l’ili.
• cast. ileítis.
• angl. ileitis.
ileocecal adj. De l’ili i del cec, o que hi
té relació.
• cast. ileocecal.
• angl. ileocecal.
ileostomia f. Intervenció quirúrgica
que consistix a fer desembocar l’última part de l’ili en l’exterior a través
de la paret abdominal, a fi de permetre l’evacuació de les matèries
fecals i la mucositat.
• cast. ileostomía.
• angl. ileostomy.
íleum m. Ili 1.
• cast. íleon.
• angl. ileum.
íleus m. inv. Obstrucció intestinal produïda per un obstacle mecànic o
una paràlisi de l’intestí.
• cast. íleo.
• angl. ileus.
ili m. 1. Porció final de l’intestí prim,
compresa entre el jejú i el cec. 2. Os
que, juntament amb l’isqui i el pu200

bis, constituïx el coxal en els adults.
3. Íleus.
• cast. 1. íleon. 2. ilion. 3. íleo.
• angl. 1. ileum. 2. ilium. 3. ileus.
ilíac -a adj. 1. De l’ili o de l’íleus, o que
hi té relació. 2. De la regió coxal o
que hi té relació. 3. Que està situada (una estructura anatòmica) en la
pelvis.
• cast. ilíaco -ca.
• angl. iliac.
ílium m. Ili 2.
• cast. ilion.
• angl. ilium.
illada f. Espai situat entre les costelles
falses i els ossos de la pelvis, en els
laterals del cos.
• cast. ijada.
• angl. ilia.
imaginologia f. Estudi i aplicació clínica de les imatges produïdes pels
rajos X o la ressonància magnètica.
• cast. imagenología.
• angl. imaging.
immobilització f. 1. Supressió de les
possibilitats de moviment d’un òrgan malalt o de tot l’organisme. 2.
Tractament utilitzat en fractures,
malalties articulars i en algunes
afeccions nervioses i mentals.
• cast. inmovilización.
• angl. immobilisation.
immune adj. Que presenta immunitat
en relació amb una determinada
malaltia infecciosa.
• cast. inmune.
• angl. immune.
immunitari -ària adj. De la immunitat
o que hi té relació.
• cast. inmunitario -ria.
• angl. immunitary.
immunitat f. Resistència natural o adquirida d’un organisme viu a un
agent infecciós o tòxic.
• cast. inmunidad.
• angl. immunity.

• cast. inmunoestimulante.
• angl. immunostimulant.
immunogen -ògena adj. i m. Que produïx immunitat.
• cast. inmunógeno -na.
• angl. immunogen.
immunòleg -òloga m. i f. Especialista
en immunologia.
• cast. inmunólogo -ga.
• angl. immunologist.
immunologia f. Part de la medicina
que s’ocupa de les reaccions dels
organismes davant de la presència
de microorganismes, toxines o antígens.
• cast. inmunología.
• angl. immunology.
immunològic -a adj. De la immunologia o que hi té relació.
• cast. inmunológico -ca.
• angl. immunologic.
immunopatologia f. Estudi de les reaccions que provoca en l’organisme
la intromissió dels gèrmens patògens en la formació dels anticossos
corresponents.
• cast. inmunopatología.
• angl. immunopathology.
immunoquímica f. Part de la immunologia que estudia el mecanisme
químic de les reaccions immunitàries.
• cast. inmunoquímica.
• angl. immunochemistry.
immunosupressió f. Supressió de la
resposta immunitària deguda a
l’administració de fàrmacs, a la irradiació o a altres agents.
• cast. inmunosupresión.
• angl. immunosuppression.
immunosupressor -a adj. i m. Que inhibix la resposta immunitària.
• cast. inmunosupresor -ra.
• angl. immunosuppressant.
immunoteràpia f. Immunització passiva d’un individu per mitjà de l’administració d’anticossos específics
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immunització f. Sistema pel qual s’adquirix immunitat contra l’acció dels
microbis i dels tòxics.
• cast. inmunización.
• angl. immunisation.
immunitzador -a adj. Que produïx immunitat.
• cast. inmunizador -ra.
• angl. immuniser.
immunitzant adj. i m. Que produïx immunització.
• cast. inmunizante.
• angl. immunisatory.
immunocompatibilitat f. En trasplantaments, capacitat d’acceptació de
sistemes antigènics lligats a les característiques fisiològiques dels teixits, que fan més o menys probable
l’acceptació d’un òrgan o teixit alié.
• cast. inmunocompatibilidad.
• angl. immunocompatibility.
immunocompetència f. Capacitat de
l’organisme de desenrotllar reaccions d’immunitat, sotmés a una
estimulació apropiada, a través de
les quals adquirix la capacitat de reconéixer bioquímicament les substàncies que li són alienes.
• cast. inmunocompetencia.
• angl. immunocompetence.
immunodeficiència f. Alteració o defecte en un o en diversos components del sistema immunitari que
provoca una resposta immunitària
deficient.
• cast. inmunodeficiencia.
• angl. immunodeficiency.
immunodeficient adj. i m. i f. Que patix
immunodeficiència.
• cast. inmunodeficiente.
• angl. immunodeficient.
immunodepressor -a adj. i m. Immunosupressor.
• cast. inmunodepresor -ra.
• angl. immunosuppressant.
immunoestimulant adj. i m. Que estimula la resposta immunitària.
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(sèrum o immunoglobulines) procedents d’individus sensibilitzats o
de cèl·lules limfàtiques d’individus
igualment sensibilitzats.
• cast. inmunoterapia.
• angl. immunotherapy.
impacció f. Fractura que provoca l’encast violent d’un fragment d’os dins
d’un altre.
• cast. impacción.
• angl. impaction.
impacte m. Impacció.
• cast. impacto.
• angl. impact.
imperforació f. Oclusió congènita d’òrgans o de conductes que haurien
d’estar oberts.
• cast. imperforación.
• angl. imperforation.
imperforat -ada adj. Que presenta
una imperforació.
• cast. imperforado -da.
• angl. imperforated.
impetigen m. Dermatosi infantil, consistent en la formació, en les mans
i en la cara, de vesícules amb un líquid que, quan se seca, es concreta
en crostes groguenques.
• cast. impétigo.
• angl. impetigo.
impetiginós -osa 1. adj. De l’impetigen o que hi té relació. 2. adj. i m. i f.
Que patix impetigen.
• cast. impetiginoso -sa.
• angl. impetiginous.
implant m. Estructura, substància, element, teixit o òrgan introduït quirúrgicament en el cos per a millorar-ne
alguna de les funcions o amb finalitat estètica.
• cast. implante.
• angl. implant.
implantació f. 1. Inserció d’un implant.
2. Fixació de l’òvul fecundat en la
mucosa uterina.
• cast. implantación.
• angl. implantation.
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implantar v. tr. Inserir o col·locar (un
implant).
• cast. implantar.
• angl. to implant.
impotència f. Incapacitat de l’home
per a aconseguir l’erecció.
• cast. impotencia.
• angl. impotence.
impotent adj. i m. Afectat d’impotència.
• cast. impotente.
• angl. impotent.
impressió f. 1. Excitació produïda per
un estímul en algun dels distints
òrgans sensitius. 2. Depressió en la
superfície d’un os.
• cast. impresión.
• angl. 1. impression. 2. imprint.
inanició f. Esgotament físic provocat
per insuficiència o privació d’aliments.
• cast. inanición.
• angl. inanition.
incisió f. 1. Tall o ferida feta amb un
instrument tallant. 2. Separació de
parts feta amb un instrument tallant.
• cast. incisión.
• angl. incision.
incisiva f. Dent incisiva.
• cast. incisivo (m.).
• angl. incisor.
incompatibilitat f. Anul·lació de l’efecte d’un medicament per l’acció d’un
altre.
• cast. incompatibilidad.
• angl. incompatibility.
incompatibilitat ABO f. Situació, en el
context de la transfusió sanguínia o
de l’eritroblastosis fetal, en què el
sèrum d’un subjecte conté anticossos davant d’antígens del grup ABO
d’un altre.
• cast. incompatibilidad ABO.
• angl. ABO incompatibility.
incompatibilitat sanguínia f. Impossibilitat de mesclar en el laboratori
la sang del donant i la del receptor

indican m. Fenol produït per l’efecte
de la putrefacció intestinal que apareix de forma natural en la femta.
• cast. indicán.
• angl. indican.
indicanúria f. Presència d’una quantitat excessiva d’indican en l’orina.
• cast. indicanuria.
• angl. indicanuria.
indigestió f. Indisposició momentània
deguda a una digestió que es fa
malament, incompletament.
• cast. indigestión.
• angl. indigestion.
indisposat -ada adj. Afectat d’una indisposició.
• cast. indispuesto -ta.
• angl. indisposed.
indisposició f. Malestar, generalment
lleuger, que algú experimenta.
• cast. indisposición.
• angl. indisposition.
induració f. Enduriment d’un teixit orgànic, que pot indicar una inflamació, una esclerosi o altres processos
patològics.
• cast. induración.
• angl. induration.
inèdia f. Inanició.
• cast. inedia.
• angl. inanition.
inèrcia f. Falta d’activitat d’un òrgan,
d’un sistema o d’un cos.
• cast. inercia.
• angl. inertia.
inert adj. Que no manifesta cap activitat.
• cast. inerte.
• angl. inert.
infància f. Primer període de la vida
d’una persona, des del naixement
fins a l’adolescència.
• cast. infancia.
• angl. childhood.
infantil adj. 1. Dels xiquets, de la infància, o que hi té relació. 2. Afectat
d’infantilisme.

I
VOCABULARI

d’una hemotransfusió sense que es
produïsquen fenòmens d’hemòlisi
o d’aglutinació.
• cast. incompatibilidad sanguínea.
• angl. blood incompatibility.
incontinència f. 1. Emissió involuntària, però conscient, d’una matèria
biològica. 2. Enuresi.
• cast. incontinencia.
• angl. 1. incontinence. 2. enuresis.
incoordinació f. Dificultat o impossibilitat de coordinar els moviments de
diversos grups musculars.
• cast. incoordinación.
• angl. incoordination.
incordi m. Adenitis inguinal.
• cast. incordio.
• angl. bubo.
incrassant adj. Que servix (una substància o un medicament) per a espessir un humor o un líquid.
• cast. incrasante.
• angl. thickening.
incubació f. Temps transcorregut entre el contagi d’una malaltia i l’aparició dels primers símptomes.
• cast. incubación.
• angl. incubation.
íncube m. Opressió i angoixa durant
el son, acompanyades de malsons.
• cast. íncubo.
• angl. incubus.
índex m. Dit de la mà més pròxim al
polze.
• cast. índice.
• angl. index finger.
indicació f. 1. Cas o circumstància clínics
en què es requerix la pràctica d’una o
més proves diagnòstiques per a aclarir la malaltia o el trastorn del malalt.
2. Cas o circumstància clínics en què
es requerix l’aplicació d’un o més remeis de tipus farmacològic, quirúrgic
o d’una altra índole, per a tractar la
malaltia o el trastorn del pacient.
• cast. indicación.
• angl. indication.
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• cast. infantil.
• angl. infantile.
infantilisme m. Persistència en l’adult
dels caràcters morfològics i, a vegades, psíquics del xiquet.
• cast. infantilismo.
• angl. infantilism.
infart m. Necrosi localitzada en una
porció del teixit essencial d’un òrgan deguda a la falta d’irrigació.
• cast. infarto.
• angl. heart attack.
infartat -ada adj. Que ha patit (un òrgan) un infart.
• cast. infartado -da.
• angl. infarcted.
infecció f. 1. Penetració en l’organisme de gèrmens patògens capaços
de reproduir-se i créixer en el seu
interior i de produir substàncies tòxiques que provoquen malalties. 2.
Conjunt de les manifestacions clíniques i biològiques produïdes per
una infecció.
• cast. infección.
• angl. infection.
infecciós -osa 1. adj. Que és causa d’infecció. 2. adj. Susceptible de ser comunicat o causat per infecció. 3. adj.
i m. i f. Que patix una infecció.
• cast. infeccioso -sa.
• angl. 1. infective. 2 i 3. infectious.
infectar v. tr. i pron. Produir una infecció (en un organisme).
• cast. infectar.
• angl. to infect, to become infected.
infectocontagiós -osa adj. Infecciós i
fàcilment contagiós.
• cast. infectocontagioso -sa.
• angl. infectious disease.
infermer -a m. i f. Persona que es dedica a cuidar malalts o ferits.
• cast. enfermero -ra.
• angl. nurse.
infermeria f. 1. Local destinat a atendre
els malalts o ferits i a practicar-los les
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cures necessàries. 2. Col·lectiu d’infermers i infermeres. 3. Professió d’infermer. 4. Estudis i pràctiques necessaris per a poder exercir d’infermer.
• cast. enfermería.
• angl. 1, 3 i 4. infirmary. 2. nursing.
infermetat f. Malaltia.
• cast. enfermedad.
• angl. disease.
infertilitat f. Incapacitat per a procrear.
• cast. infertilidad.
• angl. infertility.
infestació f. Invasió de paràsits en teixits i òrgans.
• cast. infestación.
• angl. infestation.
infestar v. tr. Envair (l’organisme) paràsits no microbians.
• cast. infestar.
• angl. to infest.
infiltració f. 1. Injecció d’un medicament antiinflamatori en una articulació lesionada o en un múscul adolorit. 2. Acumulació en un teixit, en
particular el teixit conjuntiu, d’alguna substància o estructura cel·lular
que li és estranya.
• cast. infiltración.
• angl. infiltration.
infiltrar v. 1. tr. Injectar (a algú) un medicament antiinflamatori en una articulació lesionada o en un múscul
adolorit. 3. pron. Penetrar i acumular-se, una substància o una estructura cel·lular estranya, en un teixit
orgànic, generalment conjuntiu.
• cast. infiltrar.
• angl. to infiltrate.
infiltrat m. Substància depositada en
un teixit per infiltració.
• cast. infiltrado.
• angl. infiltrated substance.
inflamació f. Alteració morbosa en
una part de l’organisme que es caracteritza per trastorns de la circulació sanguínia i, freqüentment, per
l’augment de calor, l’enrogiment, la

infraorbitari -ària adj. Que està localitzat en la part inferior de l’òrbita
de l’ull.
• cast. infraorbitario -ria.
• angl. infraorbital.
infundíbul m. Òrgan o part d’un òrgan en forma d’embut.
• cast. infundíbulo.
• angl. infundibulum.
infusió f. 1. Procés d’extracció dels principis actius solubles, presents en
una planta, per mitjà de l’acció de
l’aigua bullent. 2. Producte obtingut
per mitjà d’este mètode. 3. Introducció terapèutica lenta d’un líquid diferent de la sang en un vas sanguini
o en una cavitat o espai corporals,
per mitjà d’un sistema gravitatori o
de bombeig automàtic o manual.
• cast. infusión.
• angl. infusion.
ingerir v. tr. Introduir (menjar, beguda,
medicaments) en l’organisme a través de la boca.
• cast. ingerir.
• angl. to ingest.
ingesta f. Conjunt de substàncies que
s’ingerixen amb finalitats alimentàries.
• cast. ingesta.
• angl. ingesta.
inguinal adj. De l’engonal o que hi té
relació.
• cast. inguinal.
• angl. inguinal.
inhalador m. Aparell per a fer inhalacions.
• cast. inhalador.
• angl. inhaler.
inhalant adj. Que es pot inhalar.
• cast. inhalante.
• angl. inhalant.
inhalar v. tr. Aspirar (certs gasos, vapors
o líquids degudament polvoritzats)
amb finalitats terapèutiques.
• cast. inhalar.
• angl. to inhale.
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unflor i el dolor de la part malalta.
• cast. inflamación.
• angl. inflammation.
inflamar v. tr. i pron. Causar una inflamació (en un òrgan o en una part
del cos).
• cast. inflamar.
• angl. to inflame.
inflamat -ada adj. Que patix una inflamació.
• cast. inflamado -da.
• angl. inflamed.
inflamatori -òria adj. Que causa o
comporta inflamació.
• cast. inflamatorio -ria.
• angl. inflammatory.
inflar v. tr. i pron. Unflar.
• cast. hinchar.
• angl. to swell up.
inflor f. Unflor.
• cast. 1. hinchazón. 2. edema.
• angl. 1. swelling. 2. edema.
influença f. Grip.
• cast. influenza.
• angl. influenza.
informe d’alta m. Document en què
el metge acredita la capacitat d’un
pacient per a abandonar l’hospital
o reincorporar-se a la seua vida ordinària.
• cast. parte de alta.
• angl. discharge papers.
informe de baixa m. Document en
què el metge acredita la incapacitat
d’un pacient per a realitzar el seu
treball o la seua activitat ordinària
per causa de malaltia o accident.
• cast. parte de baja.
• angl. sick leave certificate.
informe de lesions m. Document per
mitjà del qual el metge comunica
al jutge l’assistència a una persona
que ha patit una lesió, malaltia o
patiment que podria ser constitutiu
d’un delicte.
• cast. parte de lesiones.
• angl. medical reporting form.
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inhibició f. 1. Supressió parcial o completa de l’activitat espontània o
condicionada d’un sistema excitable. 2. Estat psíquic que tendix a
frenar o evitar els modes d’expressió que podrien revelar públicament el caràcter o els pensaments
d’un individu. 3. Paralització o
restricció de la funció d’un òrgan,
d’una activitat fisiològica o d’un
procés metabòlic.
• cast. inhibición.
• angl. inhibition.
inhibidor -a adj. i m. Que posseïx una
acció inhibidora de l’activitat d’alguns òrgans.
• cast. inhibidor -ra.
• angl. inhibitory.
inhibir v. tr. Paralitzar o restringir (la
funció d’un òrgan, d’una activitat fisiològica o d’un procés metabòlic).
• cast. inhibir.
• angl. to inhibit.
injecció f. 1. Introducció en l’interior
d’un organisme d’una solució o
suspensió estèril per mitjà d’un instrument adequat. 2. Líquid o fluid
injectat.
• cast. inyección.
• angl. injection.
injectable 1. adj. i m. Que està (una
substància o un medicament) preparat per a utilitzar-lo en injeccions.
2. m. Ampul·la que conté la substància ja preparada per a ser injectada.
• cast. inyectable.
• angl. injectable.
injectar v. tr. Fer entrar a pressió amb
finalitats terapèutiques (una substància líquida) dins del cos.
• cast. inyectar.
• angl. to inject.
innervació f. 1. Distribució dels nervis
en un òrgan o una regió anatòmica.
2. Estímul o acció produïts pel sistema nerviós sobre un òrgan o una
part d’un organisme.
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• cast. inervación.
• angl. innervation.
innervador -a adj. Que produïx innervació.
• cast. inervador -ra.
• angl. innervating.
innervar v. tr. Transmetre impulsos
nerviosos (a un múscul, a un òrgan).
• cast. inervar.
• angl. to innervate.
inocular v. tr. Introduir (microorganismes patògens o les seues toxines)
en un organisme, d’una manera natural, voluntària o accidental.
• cast. inocular.
• angl. to inoculate.
inoesclerosi f. Esclerosi muscular.
• cast. inoesclerosis.
• angl. inosclerosis.
inorgànic -a adj. Que no presenta (un
cos) processos metabòlics vitals i
només creix per juxtaposició.
• cast. inorgánico -ca.
• angl. inorganic.
inotròpic -a adj. Que posseïx inotropisme.
• cast. inotrópico -ca.
• angl. inotropic.
inotropisme m. Capacitat de modificar la força de contracció de les
fibres musculars, sobretot de les
fibres musculars cardíaques.
• cast. inotropismo.
• angl. inotropism.
insalivació f. Acció o efecte d’insalivar.
• cast. insalivación.
• angl. insalivation.
insalivar v. tr. Mesclar (els aliments)
amb la saliva dins de la boca.
• cast. insalivar.
• angl. to insalivate.
inseminació f. Arribada de l’esperma a
l’òvul a fi de fecundar-lo.
• cast. inseminación.
• angl. insemination.
inseminació artificial f. Introducció
sense coit del semen dins de l’apa-

inspiració f. Entrada d’aire als pulmons.
• cast. inspiración.
• angl. inspiration.
inspirar v. tr. Fer entrar (aire) als pulmons.
• cast. inspirar.
• angl. to inspire.
inspiratori -òria adj. De la inspiració
d’aire o que hi té relació.
• cast. inspiratorio -ria.
• angl. inspiratory.
inspiròmetre m. Aparell que s’utilitza
per a mesurar el volum d’aire que
s’inspira d’una sola vegada.
• cast. inspirómetro.
• angl. inspirometre.
insuficiència f. Incapacitat total o parcial d’un òrgan o d’una glàndula
per a realitzar adequadament les
seues funcions.
• cast. insuficiencia.
• angl. failure.
insuflació f. Eixamplament d’una cavitat buida per mitjà d’aire a pressió.
• cast. insuflación.
• angl. insufflation.
insuflador m. Instrument usat per a
insuflar.
• cast. insuflador.
• angl. insufflator.
insulina f. 1. Substància secretada pel
pàncrees o per síntesi química, que
disminuïx la concentració de sucre
en la sang. 2. Medicament fet amb
esta substància i usat contra la diabetis.
• cast. insulina.
• angl. insulin.
insulinèmia f. Concentració d’insulina
en la sang.
• cast. insulinemia.
• angl. insulinaemia.
insulinoma m. Tumor format per cèllules beta dels illots de Langerhans
del pàncrees, productores d’insulina.
• cast. insulinoma.
• angl. insulinoma.
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rell genital femení per a aconseguir
una gestació.
• cast. inseminación artificial.
• angl. artificial insemination.
inseminació heteròloga f. Inseminació
artificial amb semen d’un donant
distint de la parella de la dona inseminada.
• cast. inseminación heteróloga.
• angl. hetorologous insemination.
inseminació homòloga f. Inseminació
artificial amb semen de la parella
de la dona inseminada.
• cast. inseminación homóloga.
• angl. homologous insemination.
inseminador -a adj. 1. De la inseminació o que hi té relació. 2. Que realitza una inseminació.
• cast. inseminador -ra.
• angl. 1. insemination. 2. inseminator.
insensibilització f. Producció d’insensibilitat per mitjà de l’administració
d’anestèsics o de narcòtics.
• cast. insensibilización.
• angl. anaesthetisation.
inserció f. Zona en què una estructura
anatòmica s’inserix en una altra.
• cast. inserción.
• angl. insertion.
insidiós -osa adj. Que és (una malaltia)
molt greu encara que presenta una
aparença benigna.
• cast. insidioso -sa.
• angl. insidious.
insolació f. Malestar o malaltia causada
per una exposició excessiva als rajos
del sol i que en grau avançat pot
causar una gran febra, cefalàlgia,
vertígens, deliris i fins i tot el coma.
• cast. insolación.
• angl. sunstroke.
insomni m. Trastorn consistent en una
dificultat per a adormir-se o en un
desvetlament precoç amb impossibilitat de tornar a adormir-se.
• cast. insomnio.
• angl. sleeplessness.
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interarticular adj. Que es troba situat
entre les articulacions.
• cast. interarticular.
• angl. interarticular.
intercadència f. Presència d’una pulsació anormal entre dos pulsacions
normals.
• cast. intercadencia.
• angl. intercadence.
intercadent adj. 1. De la intercadència
o que hi té relació. 2. Que presenta
(un pols) intercadència.
• cast. intercadente.
• angl. intercadent.
intercervical adj. Situat entre les vèrtebres.
• cast. intercervical.
• angl. intercervical.
interclavícula f. Os en forma de placa,
situat en posició ventral i mitjana,
sobre el qual es fixen els extrems de
les clavícules.
• cast. interclavícula.
• angl. interclavicle.
intercostal adj. Situat entre les costelles.
• cast. intercostal.
• angl. intercostal.
intercurrent adj. Que apareix (una
malaltia) durant el curs d’una altra.
• cast. intercurrente.
• angl. intercurrent.
intercutani -ània adj. Que està entre
les capes de la pell.
• cast. intercutáneo -a.
• angl. intercutaneous.
interdental adj. Que està entre les
dents.
• cast. interdental.
• angl. interdental.
interdigital adj. Que està entre els dits.
• cast. interdigital.
• angl. interdigital.
interlobular adj. Que està situat o format entre dos lòbuls.
• cast. interlobular.
• angl. interlobar.
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intermaxil·lar adj. Que està entre els
ossos maxil·lars.
• cast. intermaxilar.
• angl. intermaxillary.
intermissió f. Intermitència.
• cast. intermisión.
• angl. intermission.
intermitència f. Discontinuació de la
febra o de qualsevol altre símptoma que cessa i torna.
• cast. intermitencia.
• angl. intermittence.
intermuscular adj. Que està entre els
músculs.
• cast. intermuscular.
• angl. intermuscular.
intern -a 1. adj. Que està dins o en la
part més pròxima a l’eix central del
cos. 2. adj. i m. i f. Que realitza (un
metge) la seua especialització o les
seues pràctiques en una càtedra o
en un hospital. 3. adj. Que s’ocupa
(una part de la medicina) de les malalties que afecten tot l’organisme o
bé de les que, radicades en un òrgan, n’afecten altres.
• cast. interno -na.
• angl. 1 i 3. internal. 2. houseman.
internista (o interniste -a) m. i f. Especialista en malalties que afecten els
òrgans interns.
• cast. internista.
• angl. internist.
internodi m. Part compresa entre dos
nodes.
• cast. internodio.
• angl. section between two knots.
interoceptiu -iva adj. Que fa referència
a la sensibilitat nerviosa originada
per estímuls provinents del propi cos.
• cast. interoceptivo -va.
• angl. interoceptive.
interoceptor m. Receptor de sensibilitat, que s’activa a partir d’estímuls
provinents del propi cos.
• cast. interoceptor.
• angl. interoceptor.

a la vàlvula ileocecal i comprén el
duodé, el jejú i l’ili.
• cast. intestino delgado.
• angl. small intestine.
intestinal adj. 1. De l’intestí o que hi té
relació. 2. Que viu en els intestins.
• cast. intestinal.
• angl. intestinal.
íntim -a adj. i f. Que és (una capa) la més
interna de les d’un vas sanguini.
• cast. íntimo -ma.
• angl. intima.
intolerància f. Incapacitat de l’organisme per a assimilar certes substàncies.
• cast. intolerancia.
• angl. intolerance.
intoxicació f. Trastorn produït en un
organisme per una substància tòxica.
• cast. intoxicación.
• angl. poisoning.
intoxicar v. tr. i pron. Causar una substància tòxica un trastorn greu (en
un organisme).
• cast. intoxicar.
• angl. to poison.
intraabdominal adj. Que està dins de
l’abdomen.
• cast. intraabdominal.
• angl. intra-abdominal.
intracardíac -a adj. Que està o té lloc
dins del cor.
• cast. intracardíaco -ca.
• angl. intracardiac.
intracerebral adj. Que està o té lloc
dins del cervell.
• cast. intracerebral.
• angl. intracerebral.
intradèrmic -a adj. Que està o té lloc
dins de la dermis.
• cast. intradérmico -ca.
• angl. intradermal.
intradermoreacció f. Reacció inflamatòria local que apareix en el punt de
la pell on s’ha aplicat la injecció intradèrmica d’una mínima quantitat
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interossi -òssia adj. Que està entre els
ossos.
• cast. interóseo -a.
• angl. interosseous.
interparietal adj. Que està entre els
parietals.
• cast. interparietal.
• angl. interparietal.
interstici m. Espai buit entre les parts
d’un cos.
• cast. intersticio.
• angl. interstice.
intertrigen m. Dermatitis superficial
que es produïx entre dos plecs cutanis.
• cast. intertrigo.
• angl. intertrigo.
intervenció f. Operació.
• cast. intervención.
• angl. intervention.
intervertebral adj. Que està entre les
vèrtebres.
• cast. intervertebral.
• angl. intervertebral.
intervindre v. tr. Practicar una intervenció quirúrgica.
• cast. intervenir.
• angl. to operate on.
intestí m. Conducte membranós de
l’aparell digestiu que s’estén des de
l’estómac fins a l’anus, en el qual es
completa la digestió.
• cast. intestino.
• angl. intestine.
intestí cec m. Primera porció de l’intestí gros, situada entre l’intestí
prim i el còlon.
• cast. intestino ciego.
• angl. caecum.
intestí gros m. Segona porció de l’intestí, que s’estén des de la vàlvula
ileocecal fins a l’anus i comprén el
cec, el còlon i el recte.
• cast. intestino grueso.
• angl. large intestine.
intestí prim m. Primera porció de l’intestí, que s’estén des del pílor fins
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de toxina, antigen, medicament o
una altra substància.
• cast. intradermorreacción.
• angl. intradermal test.
intralobular adj. Que està en l’interior
d’un lòbul.
• cast. intralobular.
• angl. intralobar.
intraluminal adj. Que està en l’interior
de la llum de qualsevol estructura
tubular, especialment d’un vas sanguini.
• cast. intraluminal.
• angl. intraluminal.
intramural adj. Que està en la paret
d’un òrgan buit o d’una cavitat.
• cast. intramural.
• angl. intramural.
intramuscular adj. Que està o es posa
dins dels músculs.
• cast. intramuscular.
• angl. intramuscular.
intraocular adj. Que està o que es fica
en l’interior de l’ull.
• cast. intraocular.
• angl. intraocular.
intraraquidi -ídia adj. Que està o té
lloc en l’interior del raquis.
• cast. intrarraquídeo -a.
• angl. intraspinal.
intratecal adj. Que està en l’interior
del canal medul·lar.
• cast. intratecal.
• angl. intrathecal.
intrauterí -ina adj. Que està o té lloc
en l’interior de l’úter.
• cast. intrauterino -na.
• angl. intrauterine.
intravaginal adj. Que està o té lloc
dins de la vagina o de la túnica vaginal del testicle.
• cast. intravaginal.
• angl. intravaginal.
intravasació f. Entrada de qualsevol
substància en el corrent sanguini.
• cast. intravasación.
• angl. intravasation.
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intravascular adj. Que està en l’interior dels vasos.
• cast. intravascular.
• angl. intravascular.
intravenós -osa adj. Que està o es posa
dins de les venes.
• cast. intravenoso -sa.
• angl. intravenous.
introit m. Entrada d’una cavitat o d’un
espai anatòmic.
• cast. introito.
• angl. introit.
introversió f. 1. Qualitat d’introvertit.
2. Torsió d’un òrgan cap a dins.
• cast. introversión.
• angl. introversion.
intubació f. Acció o efecte d’intubar.
• cast. intubación.
• angl. intubation.
intubador m. Instrument que s’utilitza
per a realitzar la intubació.
• cast. intubador.
• angl. intubator.
intubar v. tr. 1. Introduir una cànula o
un tub (en un òrgan buit o en una
cavitat orgànica). 2. Introduir un
tub en un conducte de l’organisme
(d’un malalt), especialment en la
tràquea per a permetre l’entrada
d’aire en els pulmons.
• cast. intubar.
• angl. to intube.
invaginació f. 1. Operació d’invaginar
el budell en cas d’hèrnia estrangulada. 2. Acció o efecte d’invaginar-se una membrana o una part
de l’intestí.
• cast. invaginación.
• angl. invagination.
invaginar v. 1. tr. Suturar (els caps de
budell sa) situats abans i després
d’una zona intestinal afectada d’hèrnia estrangulada. 2. pron. Introduir-se
(una part de l’intestí) dins de la porció
següent.
• cast. invaginar.
• angl. to invaginate.

• cast. ipecacuana.
• angl. ipecac.
iridectomia f. Intervenció quirúrgica
que consistix a fer una excisió parcial de l’iris.
• cast. iridectomía.
• angl. iridectomy.
iriderèmia f. Falta congènita de l’iris.
• cast. irideremia.
• angl. irideremia.
iridià -ana adj. De l’iris de l’ull o que hi
té relació.
• cast. iridiano -na.
• angl. iridian.
irídic -a adj. Iridià.
• cast. irídico -ca.
• angl. iridian.
iridodiagnosi f. Iridologia 2.
• cast. iridodiagnosis.
• angl. iridology.
iridologia f. 1. Conjunt de coneixements sobre l’iris de l’ull. 2. Mètode
de diagnòstic de les malalties sistèmiques per les dades hipotèticament subministrades pels canvis de
forma i color de l’iris de l’ull.
• cast. iridología.
• angl. iridology.
iridoplegia f. Paràlisi de l’esfínter de
l’iris de l’ull.
• cast. iridoplejía.
• angl. iridoplegia.
iridotomia f. Incisió de l’iris de l’ull.
• cast. iridotomía.
• angl. iridotomy.
iris m. inv. Formació membranosa circular i pigmentada de l’ull, situada
entre la còrnia i el cristal·lí.
• cast. iris.
• angl. iris.
iritis f. inv. Inflamació de l’iris de l’ull.
• cast. iritis.
• angl. iritis.
irradiació f. 1. Aplicació de certs rajos
com a forma terapèutica o diagnòstica. 2. Dispersió d’un impuls
nerviós fora de la seua via ordinària.
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inversió f. Desviació d’un o més òrgans
de la posició natural que ocupen
normalment.
• cast. inversión.
• angl. inversion.
iodat -ada adj. Impregnat o tractat
amb iode.
• cast. yodado -da.
• angl. iodinated.
iòdide f. Erupció cutània provocada per
l’ús intern del iode.
• cast. yódide.
• angl. iodide.
iodisme m. Estat morbós produït per
l’ús de iode o de les preparacions de
iode.
• cast. yodismo.
• angl. iodism.
iodoteràpia f. Tractament que utilitza
el iode o els seus derivats.
• cast. yodoterapia.
• angl. iodotherapy.
ionograma m. Determinació i registrament de la composició iònica d’un
humor.
• cast. ionograma.
• angl. ionogram.
ionoteràpia f. 1. Mètode terapèutic
que consistix en la introducció d’ions
de sals solubles en els teixits orgànics a través d’un corrent elèctric.
2. Tractament que s’efectua a través
dels rajos ultravioleta.
• cast. ionoterapia.
• angl. iodine therapy.
iontoforesi f. Mètode terapèutic que té
per finalitat la introducció d’agents
farmacològics en l’organisme humà,
a través de la pell, per mitjà d’un corrent galvànic.
• cast. iontoforesis.
• angl. iontophoresis.
ipecacuana f. Droga obtinguda dels rizomes i les arrels de l’ipecacuana, el
principal component de la qual és
l’emetina, que té propietats diaforètiques, emètiques i expectorants.
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3. Disposició anatòmica de nervis o

vasos que ixen d’un centre comú.
• cast. irradiación.
• angl. irradiation.
irreductible adj. Que no es pot (una
hèrnia o una fractura) reduir ni reconduir al lloc que abans ocupava.
• cast. irreducible.
• angl. irreductible.
irrigació f. 1. Aplicació d’un corrent
d’aigua o d’una altra loció a una
part del cos per a llavar-la o desinfectar-la. 2. Mecanisme pel qual la
sang, per mitjà del sistema vascular,
arriba als teixits de l’organisme.
• cast. irrigación.
• angl. irrigation.
irritabilitat f. Qualitat fonamental
de la matèria viva que té la propietat de reaccionar davant dels
estímuls.
• cast. irritabilidad.
• angl. irritability.
iscurètic -a 1. adj. De la iscúria o que
hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que patix
iscúria.
• cast. iscurético -ca.
• angl. ischuretic.
iscúria f. Retenció d’orina.
• cast. iscuria.
• angl. ischuria.
isoaglutinació f. Aglutinació sanguínia
dels eritròcits per les aglutinines d’un
altre individu.
• cast. isoaglutinación.
• angl. isoagglutination.
isoaglutinina f. Aglutinina que aglutina els eritròcits d’altres individus.
• cast. isoaglutinina.
• angl. isoagglutinin.
isocòria f. Igualtat de diàmetre de les
dos pupil·les.
• cast. isocoria.
• angl. isocoria.
isoempelt m. Trasplantament en què
el donant i el receptor són genèticament iguals.
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• cast. isoinjerto.
• angl. isotransplantation.
isoimmunització f. Immunització amb
antígens procedents d’un individu
immunològicament diferent.
• cast. isoinmunización.
• angl. isoimmunisation.
isopatia f. Doctrina que atribuïx a l’organisme la capacitat de fer front i
superar una malaltia per mitjà de la
producció de les substàncies capaces de contrarestar-la.
• cast. isopatía.
• angl. isopathy.
isostenúria f. Pèrdua de les funcions
de concentració i dilució de l’orina
produïda per una insuficiència renal.
• cast. isostenuria.
• angl. isosthenuria.
isoteràpia f. Procediment terapèutic
que consistix en la utilització de
preparats farmacològics o sèrums
obtinguts a partir de les substàncies que produïx el malalt.
• cast. isoterapia.
• angl. isotherapy.
isotònic -a m. Que presenta (un líquid
injectable) una concentració de sals
igual a la de la sang, o, en el cas dels
col·liris, a la del líquid lacrimal.
• cast. isotónico -ca.
• angl. isotonic.
isquèmia f. Detenció o suspensió de
la circulació arterial en una zona
determinada.
• cast. isquemia.
• angl. ischaemia.
isquèmic -a 1. adj. De la isquèmia o
que hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que
patix isquèmia.
• cast. isquémico -ca.
• angl. ischaemic.
isqui m. Os que, juntament amb l’ili i
el pubis, constituïx el coxal en els
adults.
• cast. isquion.
• angl. ischium.
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isquiagra m. Gota en la regió isquiàtica.
• cast. isquiagra.
• angl. ischiagra.
isquiàtic -a adj. 1. De l’isqui o que hi
té relació. 2. Situat en la regió de
l’isqui.
• cast. isquiático -ca.
• angl. ischiatic.
isquidrosi f. Anhidrosi.
• cast. isquidrosis.
• angl. ischidrosis.
isquiofemoral adj. De l’isqui i del fèmur alhora, o que hi té relació.
• cast. isquiofemoral.
• angl. ischiofemoral.
ísquium m. Isqui.
• cast. isquion.
• angl. ischium.
istme m. Pas estret que unix dos cavitats o dos òrgans.
• cast. istmo.
• angl. isthmus.
ístmic -a adj. De l’istme o que hi té relació.
• cast. ístmico -ca.
• angl. isthmian.
istmitis f. inv. Inflamació d’un istme,
especialment del de la gola.
• cast. istmitis.
• angl. isthmitis.
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jejú m. Segona porció de l’intestí prim,
entre el duodé i l’ili.
• cast. yeyuno.
• angl. jejunum.
jejunal adj. Del jejú o que hi té relació.
• cast. yeyunal.
• angl. jejunal.
jejúnum m. Jejú.
• cast. yeyuno.
• angl. jejunum.
joc m. Articulació 1.
• cast. articulación.
• angl. articulation.
jugal 1. adj. De la galta o que hi té relació. 2. m. Malar.
• cast. yugal.
• angl. jugal.
jugomaxil·lar adj. Del malar i del maxil·lar superior, o que hi té relació.
• cast. yugomaxilar.
• angl. jugomaxillary.
jugular 1. adj. Del coll o que hi té relació. 2. f. Vena situada en el coll.
• cast. yugular.
• angl. jugular.
junta f. Articulació 1.
• cast. articulación.
• angl. articulation.
juxtaglomerular adj. Que està al costat del glomèrul.
• cast. yuxtaglomerular.
• angl. juxtaglomeru
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kernicterus m. Tipus d’icterícia que
apareix en el nounat, de gravetat
especial per la tendència a produir
alteracions neurològiques irreversibles.
• cast. kernícterus.
• angl. kernicterus.
kinesiteràpia f. Cinesiteràpia.
• cast. cinesiterapia.
• angl. kinesiotherapy.
kuru m. Forma d’encefalopatia espongiforme que es manifesta per la dificultat progressiva de caminar o de
mastegar.
• cast. kuru.
• angl. kuru.
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• cast. lactacidemia.
• angl. lactic acidaemia.
lactació f. Secreció i excreció de la llet.
• cast. lactación.
• angl. lactation.
lactagog -a adj. i m. Galactagog.
• cast. lactagogo -ga.
• angl. galactagogue.
lactància f. 1. Acció o efecte d’alletar.
2. Primer període de la vida d’un infant, durant el qual només s’alimenta de llet.
• cast. lactancia.
• angl. 1. lactation. 2. lactation
period.
lactant adj. i m. i f. Que encara mama.
• cast. lactante.
• angl. suckling.
lacti làctia adj. De la llet o que hi té relació.
• cast. lácteo -a.
• angl. lacteal.
lacticèmia f. Presència d’àcid làctic en
la sang.
• cast. lacticemia.
• angl. lactacidaemia.
lactífer -a adj. Galactòfor.
• cast. lactífero -ra.
• angl. lactiferous.
lactífug -a adj. i m. Que s’usa (un medicament) per a inhibir la secreció làctica.
• cast. lactífugo -ga.
• angl. lactifugue.
lactobacil·losi f. Presència excessiva
de lactobacils en l’intestí.
• cast. lactobacilosis.
• angl. lactobacillosis.
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laberint m. 1. Estructura anatòmica constituïda per cel·les o conductes que comuniquen entre ells. 2. Conjunt d’estructures que formen l’orella interna,
constituït per un component ossi i
per un component de parts blanes.
• cast. laberinto.
• angl. 1. labyrinth. 2. auditory bulb.
labial adj. Dels llavis o que hi té relació.
• cast. labial.
• angl. labial.
labiodental adj. Dels llavis i de les
dents, o que hi té relació.
• cast. labiodental.
• angl. labiodental.
labirintitis f. inv. Inflamació del laberint de l’orella.
• cast. laberintitis.
• angl. labyrinthitis.
laborteràpia f. Tractament d’algunes
malalties mentals o psíquiques basat en el treball.
• cast. laborterapia.
• angl. occupational therapy.
lacrimació f. Procés fisiològic de secreció i excreció de llàgrimes.
• cast. lagrimación.
• angl. lacrimation.
lacrimal adj. 1. De les llàgrimes o que
hi té relació. 2. Que produïx llàgrimes. 3. Que està pròxim a les glàndules lacrimals.
• cast. lagrimal.
• angl. lacrimal.
lactacidèmia f. Excés d’àcid làctic en
la sang.
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lactosúria f. Presència de lactosa en
l’orina.
• cast. lactosuria.
• angl. lactosuria.
lagoftàlmia f. Dificultat per a tancar
completament els ulls, per defecte
de la parpella superior o per paràlisi
de l’orbicular.
• cast. lagoftalmia.
• angl. lagophtalmos.
lagoftàlmic -a adj. De la lagoftàlmia o
que hi té relació.
• cast. lagoftálmico -ca.
• angl. lagophtalmic.
lal·lació f. Lambdacisme.
• cast. lalación.
• angl. lalling.
lambdacisme m. Defecte de dicció
consistent en una pronunciació incorrecta de la lletra l, transformada
en ll, o en el fet de pronunciar la r
com una l.
• cast. lambdacismo.
• angl. lambdacism.
lambdoïdal adj. Lambdoide.
• cast. lambdoidal.
• angl. lambdoidal.
lambdoide adj. Que està formada
(una sutura del crani) per la unió de
l’occipital amb els frontals.
• cast. lambdoide.
• angl. lambdoid.
lambliasi f. Infecció produïda pel protozou flagel·lat Giardia lamblia que
parasita l’aparell digestiu.
• cast. lambliasis.
• angl. lambliasis.
lamel·la f. Òrgan en forma de làmina.
• cast. laminilla.
• angl. lamella.
lamel·lar adj. De la lamel·la o que hi té
relació.
• cast. lamelar.
• angl. lamellar.
lamel·lat -ada adj. Proveït de lamel·les.
• cast. laminar.
• angl. lamellated.
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làmina f. Estructura anatòmica prima
i plana.
• cast. lámina.
• angl. lamina.
lanugen m. 1. Borrissol molt fi que recobrix la pell dels xiquets acabats
de nàixer. 2. Pèl suau i curt de les
dones.
• cast. lanugo.
• angl. lanugo.
lanuginós -osa adj. Cobert de borrissol o de pèl molt fi.
• cast. lanuginoso -sa.
• angl. lanuginous.
laparocele f. Hèrnia de la paret abdominal que no ix pels anells inguinal
o crural.
• cast. laparocele.
• angl. laparocele.
laparoscopi m. Peritoneoscopi.
• cast. laparoscopio.
• angl. laparoscope.
laparoscòpia f. Inspecció de la cavitat
peritoneal per mitjà d’un peritoneoscopi introduït a través d’una xicoteta incisió en la paret abdominal.
• cast. laparoscopia.
• angl. laparoscopy.
laparotomia f. Incisió quirúrgica de la
paret abdominal i del peritoneu.
• cast. laparotomía.
• angl. laparotomy.
laringe f. Òrgan tubular de l’aparell
respiratori, de constitució muscular
i cartilaginosa, que comunica per
un costat amb la faringe i per l’altre
amb la tràquea.
• cast. laringe.
• angl. larynx.
laringectomia f. Extirpació parcial o
total de la laringe.
• cast. laringectomía.
• angl. laryngectomy.
laringi -íngia adj. De la laringe o que
hi té relació.
• cast. laríngeo -a.
• angl. laryngeal.

nicació creada per mitjà d’esta inter venció.
• cast. laringostomía.
• angl. laryngostomy.
laringotomia f. Intervenció quirúrgica
que consistix a seccionar la laringe
a través del cartílag tiroide a fi d’extraure’n cossos estranys, extirpar
tumors i pòlips.
• cast. laringotomía.
• angl. laryngotomy.
larvat -ada adj. Que es presenta (una
malaltia) sense cap simptomatologia clara o que té un curs pràcticament asimptomàtic, de manera que
resulta difícil determinar-ne la verdadera naturalesa.
• cast. larvado -da.
• angl. larval.
laserteràpia f. Tractament de certes
malalties per mitjà dels rajos làser.
• cast. laserterapia.
• angl. laser therapy.
latència f. Període d’incubació d’una
malaltia.
• cast. latencia.
• angl. latency.
latent adj. Que no es manifesta (una
malaltia) clínicament.
• cast. latente.
• angl. latent.
lateropulsió f. Tendència involuntària
a desviar-se cap a un costat durant
la marxa.
• cast. lateropulsión.
• angl. lateropulsion.
lateroversió f. Posició anòmala de l’úter
en la qual el cos es desvia cap a un
dels seus marges laterals i el coll cap
a l’altre.
• cast. lateroversión.
• angl. lateroversion.
laxant adj. i m. Que facilita (una substància, un medicament) l’evacuació
intestinal.
• cast. laxante.
• angl. laxative.
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laringisme m. Laringoespasme.
• cast. laringismo.
• angl. laryngismus.
laringitis f. inv. Inflamació de la laringe.
• cast. laringitis.
• angl. laryngitis.
laringoespasme m. Contractura de
les parets de la laringe, amb perill
de detenció de la respiració i amenaça d’asfíxia.
• cast. laringoespasmo.
• angl. laryngospasm.
laringòleg -òloga m. i f. Especialista
en laringologia.
• cast. laringólogo -ga.
• angl. laryngologist.
laringologia f. Part de la medicina que
s’ocupa de la laringe i les seues malalties.
• cast. laringología.
• angl. laryngology.
laringològic -a adj. De la laringologia
o que hi té relació.
• cast. laringológico -ca.
• angl. laryngological.
laringomalàcia f. Reblaniment de la
carcassa cartilaginosa i lligamentosa de la laringe.
• cast. laringomalacia.
• angl. laryngomalacia.
laringoplegia f. Paràlisi dels músculs
de la laringe.
• cast. laringoplejía.
• angl. laryngoplegia.
laringoscopi m. Aparell òptic per a
explorar la laringe i el moviment de
les cordes vocals.
• cast. laringoscopio.
• angl. laryngoscope.
laringoscòpia f. Examen efectuat per
mitjà d’un laringoscopi.
• cast. laringoscopia.
• angl. laryngoscopy.
laringostomia f. 1. Intervenció que
té per objecte establir una comunicació estable de la laringe amb
l’exterior a través del coll. 2. Comu-
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laxitud f. Fluixesa o falta de tensió de
les fibres elàstiques d’un teixit.
• cast. laxitud.
• angl. lassitude.
legionel·la f 1. Bacil gramnegatiu
identificat com a agent etiològic de
la legionel·losi. 2. Legionel·losi.
• cast. legionela.
• angl. legionella.
legionel·losi f. Malaltia causada pel
bacteri gramnegatiu Legionella pneumophila, que es difon principalment
per l’aigua i per l’ús de nebulitzadors.
• cast. legionelosis.
• angl. legionellosis.
legra f. Instrument quirúrgic de tall
agut que servix per a raspar l’os.
• cast. legra.
• angl. curette.
leishmaniosi f. Malaltia produïda per
protistos del gènere Leishmania,
transmesos per mosquits a gossos
i humans.
• cast. leishmaniosis.
• angl. leishmaniasis.
lemnisc m. Feix de fibres nervioses
que pugen des de nuclis de relleu
sensitiu del tronc de l’encèfal fins al
tàlem.
• cast. lemnisco.
• angl. lemniscus.
lent de contacte f. Càpsula de plàstic
o de vidre que s’aplica sobre la còrnia per a corregir algun defecte de
la visió.
• cast. lente de contacto.
• angl. contact lens.
lentícula f. Lent de contacte.
• cast. lentilla.
• angl. contact lens.
lenticular adj. 1. Del cristal·lí o que hi
té relació. 2. De les lents de contacte o que hi té relació. 3. Que té una
forma semblant a una llentilla o a
una lent de contacte.
• cast. lenticular.
• angl. lenticular.
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lentigen m. Piga.
• cast. lentigo.
• angl. lentigo.
lentiginosi f. Presència de pigues en
la pell.
• cast. lentiginosis.
• angl. lentiginosis.
lentilla f. Lent de contacte.
• cast. lentilla.
• angl. contact lens.
leontiasi f. Hipertròfia bilateral dels teguments de la cara, per la qual esta
pren un aspecte lleoní.
• cast. leontiasis.
• angl. leontiasis.
leporí -ina adj. Que presenta (el llavi
superior) una fissura congènita que
recorda la del llavi de les llebres.
• cast. leporino -na.
• angl. leporine.
lepòtrix f. Malaltia micòtica que afecta
els pèls, sobretot de l’aixella i dels
genitals, els quals cobrix amb una
espècie de corfa rugosa.
• cast. lepótrix.
• angl. lepothrix.
lepra f. Malaltia infecciosa i contagiosa
produïda pel bacil de Hansen, que
es caracteritza per lesions granulomatoses en la pell, en les mucoses i
en el sistema nerviós perifèric.
• cast. lepra.
• angl. leprosy.
leproma m. Lesió específica de la lepra, que consistix en una tumoració
dèrmica de dimensions variables.
• cast. leproma.
• angl. leproma.
leprós -osa 1. adj. De la lepra o que
hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que patix
lepra.
• cast. leproso -sa.
• angl. leprous, leper.
leproseria f. Hospital especialitzat en
l’atenció dels leprosos.
• cast. leprosería.
• angl. leprosarium.

• cast. leucemoide.
• angl. leukaemoid.
leucoaglutinina f. Anticòs que pot
aglutinar els leucòcits.
• cast. leucoaglutinina.
• angl. leukoagglutinin.
leucòcit m. Cèl·lula sanguínia encarregada de combatre els agents nocius.
• cast. leucocito.
• angl. leukocyte, white blood cell.
leucocitari -ària adj. Dels leucòcits o
que hi té relació.
• cast. leucocitario -ria.
• angl. leukocytic.
leucocític -a adj. Leucocitari.
• cast. leucocítico -ca.
• angl. leukocytic.
leucocitogènesi f. Leucopoesi.
• cast. leucocitogénesis.
• angl. leukopoiesis.
leucocitoma m. Tumor format per acumulació de leucòcits.
• cast. leucocitoma.
• angl. leukocytoma.
leucocitopoesi f. Leucopoesi.
• cast. leucocitopoyesis.
• angl. leukopoiesis.
leucocitosi f. Augment del nombre de
leucòcits en la sang per damunt de
8.000-10.000 per mm3.
• cast. leucocitosis.
• angl. leucocytosis.
leucoencefalitis f. inv. Encefalitis que
causa lesions en la substància blanca del sistema nerviós central.
• cast. leucoencefalitis.
• angl. leukoencephalitis.
leucoma m. Taca blanca opaca en la
còrnia de l’ull, consecutiva a una
ulceració o ferida.
• cast. leucoma.
• angl. leukoma.
leuconíquia f. Descoloriment total o
parcial de l’ungla, en forma de ratlles o de taques blanques.
• cast. leuconiquia.
• angl. leukonichia.
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leptomeninge f. Meninge interior que,
juntament amb la duramàter, recobrix el cervell i la medul·la espinal.
• cast. leptomeninge.
• angl. leptomeninges.
leptospirosi f. Infecció causada per
espiroquetes del gènere Leptospira.
• cast. leptospirosis.
• angl. leptospirosis.
lesió f. Dany fet en una part de l’organisme causat per una ferida, un colp
o una malaltia.
• cast. lesión.
• angl. lesion.
lesionar v. tr. i pron. Causar lesió.
• cast. lesionar.
• angl. to wound, to injure.
letàlide f. Nòdul en la pell, xicotet, dur,
indolor i rogenc, que indica la reaparició d’un càncer.
• cast. letálide.
• angl. metastasis.
letargia f. Símptoma de diverses malalties nervioses, infeccioses o tòxiques, caracteritzat per un son anormal, profund i continuat.
• cast. letargo (m.).
• angl. lethargy.
letàrgic -a 1. adj. De la letargia o que hi
té relació. 2. adj. Que causa letargia.
3. adj. i m. i f. Que patix letargia.
• cast. letárgico -ca.
• angl. lethargic.
leucèmia f. Malaltia greu i progressiva
que es caracteritza per la proliferació
anormal de les cèl·lules progenitores i
la presència de formes immadures en
la sang circulant i els òrgans infiltrants.
• cast. leucemia.
• angl. leukaemia.
leucèmic -a 1. adj. De la leucèmia o
que hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que
patix leucèmia.
• cast. leucémico -ca.
• angl. leukaemic.
leucemoide adj. Que és semblant a la
leucèmia.
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leucopatia f. 1. Malaltia dels leucòcits.
2. Acromia. 3. Albinisme.
• cast. leucopatía.
• angl. leucopathy.
leucopènia f. Disminució del nombre
de leucòcits en la sang per davall de
5.000 per mm3.
• cast. leucopenia.
• angl. leukopenia.
leucoplàsia f. Afecció de les mucoses
caracteritzada per l’aparició de plaques blanques o opalines degudes
a l’engrossiment i la queratinització
de l’epiteli.
• cast. leucoplaquia.
• angl. leukoplakia.
leucoplàstic -a adj. De la leucoplàsia o
que hi té relació.
• cast. leucoplástico -ca.
• angl. leukoplastic.
leucopoesi f. Formació dels leucòcits
en la medul·la òssia.
• cast. leucopoyesis.
• angl. leukopoiesis.
leucopoètic -a adj. De la leucopoesi o
que hi té relació.
• cast. leucopoyético -ca.
• angl. leukopoietic.
leucorrea f. Secreció de color blanquinós que s’elimina per la vagina
o la uretra, i que manifesta una infecció ginecològica o de la via urinària.
• cast. leucorrea.
• angl. leukorrhoea.
leucorreic -a adj. De la leucorrea o que
hi té relació.
• cast. leucorreico -ca.
• angl. leukorrhoeal.
leucosi f. Leucèmia.
• cast. leucosis.
• angl. leukaemia.
leucotomia f. Secció quirúrgica de
les fibres nervioses d’una zona de la
substància blanca del cervell.
• cast. leucotomía.
• angl. leukotomy.
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lienteria f. Diarrea d’aliments que no
han sigut totalment digerits.
• cast. lientería.
• angl. lientery.
ligamentopèxia f. Acurtament i fixació dels lligaments d’un òrgan per
a corregir-ne la desviació.
• cast. ligamentopexia.
• angl. ligamentopexy.
limfa f. 1. Líquid transparent, alcalí, procedent de la sang, que circula pels
vasos limfàtics. 2. Substància fibrinosa exsudada pels vasos sanguinis,
que es mostra en la superfície de les
ferides i ajuda a curar-les.
• cast. linfa.
• angl. lymph.
limfadènia f. Hipertròfia o hiperplàsia
de teixit limfàtic.
• cast. linfadenia.
• angl. lymphadenia.
limfadenitis f. inv. Adenitis.
• cast. linfadenitis.
• angl. lymphadenitis.
limfadenoma m. Limfoma.
• cast. linfadenoma.
• angl. lymphadenoma.
limfadenopatia f. Malaltia dels ganglis limfàtics.
• cast. linfadenopatía.
• angl. lymphadenopathy.
limfangièctasi f. Dilatació dels ganglis
i els conductes limfàtics.
• cast. linfangiectasia.
• angl. lymphangiectasis.
limfangioma m. Tumor o angioma format en els vasos limfàtics.
• cast. linfangioma.
• angl. lymphangioma.
limfangitis f. inv. Inflamació d’un o de
diversos vasos limfàtics.
• cast. linfangitis.
• angl. lymphangitis.
limfàtic -a adj. De la limfa o que hi té
relació.
• cast. linfático -ca.
• angl. lymphatic.

• cast. linfolisis.
• angl. lympholysis.
limfoma m. 1. Tumor format a base de teixit limfoide o adenoide. 2. Tumor primitiu dels ganglis limfàtics, generalment
de caràcter maligne, caracteritzat per
la proliferació neoplàsica de limfòcits
en graus diversos de maduració.
• cast. linfoma.
• angl. lymphoma.
limfomatoide adj. Que se sembla al
limfoma.
• cast. linfomatoide.
• angl. lymphomatoid.
limfomatosi f. Afecció caracteritzada
per la hiperplàsia o la proliferació
anòmala de teixit limfàtic.
• cast. linfomatosis.
• angl. lymphomatosis.
limfopènia f. Disminució del nombre
de limfòcits circulants.
• cast. linfopenia.
• angl. lymphopenia.
limfopoesi f. Procés de formació i
maduració dels diferents tipus de
cèl·lules limfoides a partir de la diferenciació de cèl·lules pluripotents
hematopoètiques.
• cast. linfopoyesis.
• angl. lymphopoiesis.
lingual adj. De la llengua o que hi té
relació.
• cast. lingual.
• angl. lingual.
liniment m. Preparació menys espessa que l’ungüent, que s’aplica exteriorment en friccions.
• cast. linimento.
• angl. liniment.
linitis f. inv. Inflamació del teixit cellular gàstric.
• cast. linitis.
• angl. linitis.
liomioma m. Tumor format a costa del
teixit muscular llis.
• cast. liomioma.
• angl. leiomyoma.
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limfatisme m. Distròfia caracteritzada
per un augment excessiu dels teixits o òrgans limfàtics.
• cast. linfatismo.
• angl. lymphatism.
limfoblast m. Limfòcit immadur o jove
dels ganglis limfàtics i altres òrgans
limfoides.
• cast. linfoblasto.
• angl. lymphoblast.
limfocina f. Citocina produïda per limfòcits que transmet senyals a altres
cèl·lules del sistema immunitari.
• cast. linfocina.
• angl. lymphokine.
limfòcit m. Leucòcit de gran activitat
en la reacció immunitària, format
per un nucli únic que ocupa quasi la
totalitat de la cèl·lula, envoltat d’un
citoplasma basòfil.
• cast. linfocito.
• angl. lymphocyte.
limfocitosi f. Augment del nombre de
limfòcits en la sang.
• cast. linfocitosis.
• angl. lymphocytosis.
limfografia f. Estudi radiològic dels
vasos i els ganglis limfàtics.
• cast. linfografía.
• angl. lymphography.
limfogranuloma m. Malaltia caracteritzada per l’aparició de granulomes en diferents ganglis de l’organisme, que augmenten de volum.
• cast. linfogranuloma.
• angl. lymphogranuloma.
limfogranulomatosi f. Limfogranuloma.
• cast linfogranulomatosis.
• angl. lymphogranuloma.
limfoide adj. 1. De la limfa o que hi té
relació. 2. Semblant a la limfa o al
sistema limfàtic.
• cast. linfoide.
• angl. lymphoid.
limfòlisi f. Destrucció del teixit limfoide i els limfòcits.
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lipèmia f. Quantitat total de matèries
grasses presents en la sang.
• cast. lipemia.
• angl. lipaemia.
lipocaic m. Substància de probables
efectes hormònics, secretada possiblement per les cèl·lules pancreàtiques, que intervé en el transport i la
utilització dels greixos.
• cast. lipocaico.
• angl. lipocaic.
lipodistròfia f. Trastorn del metabolisme consistent en l’emmagatzematge de greix.
• cast. lipodistrofia.
• angl. lipodystrophy.
lipofibroma m. Depòsit tumoral bàsicament gras, encara que també inclou teixits fibrosos, que sol ser de
naturalesa benigna.
• cast. lipofibroma.
• angl. lipofibroma.
lipoïdosi f. 1. Lipodistròfia. 2. Presència de lípids en les cèl·lules.
• cast. lipoidosis.
• angl. lipidosis.
lipòlisi f. 1. Descomposició dels lípids
alimentaris en el curs de la digestió.
2. Destrucció de greixos.
• cast. lipólisis.
• angl. lipolysis.
lipoma m. Tumor benigne format per
l’acumulació de teixit adipós.
• cast. lipoma.
• angl. lipoma.
lipomatosi f. Proliferació de lipomes
en diversos punts del cos.
• cast. lipomatosis.
• angl. lipomatosis.
liposarcoma m. Tumor maligne derivat de cèl·lules immadures del teixit
adipós.
• cast. liposarcoma.
• angl. liposarcoma.
liposucció f. Intervenció quirúrgica
consistent a extraure el greix subcutani per aspiració, per mitjà de la
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introducció davall de la pell d’una
cànula connectada a una bomba de
buit.
• cast. liposucción.
• angl. liposuction.
lipotímia f. Pèrdua sobtada i transitòria del sentit i del moviment
amb debilitament de les funcions
cardíaca i respiratòria.
• cast. lipotimia.
• angl. lipothymy.
lipúria f. Presència anormal de greix
en l’orina, a la qual conferix un color
blanquinós.
• cast. lipuria.
• angl. lipiduria.
liquen m. Dermatosi pruent caracteritzada per l’erupció de pàpules menudes i roges.
• cast. liquen.
• angl. lichen.
líquid amniòtic m. Líquid clar de la
cavitat amniòtica que protegix el
fetus o l’embrió dels traumatismes
externs i fa possible el creixement
embrionari i fetal.
• cast. líquido amniótico.
• angl. amniotic fluid.
lisi f. 1. Destrucció o desintegració d’un
element orgànic, com ara les cèllules. 2. Desaparició lenta i gradual
d’una malaltia.
• cast. lisis.
• angl. lysis.
listeriosi f. Malaltia infecciosa causada
pel bacteri grampositiu Listeria monocytogenes.
• cast. listeriosis.
• angl. listeriosis.
litiasi f. Formació de càlculs en les vies excretores de certs òrgans o glàndules.
• cast. litiasis.
• angl. lithiasis.
litiàsic -a adj. 1. De la litiasi o que hi té
relació. 2. Que patix litiasi.
• cast. litiásico -ca.
• angl. lithiasic.

litotomia f. Extracció d’un càlcul per
mitjà d’una incisió en la bufeta.
• cast. litotomía.
• angl. lithotomy.
litotòmic -a adj. De la litotomia o que
hi té relació.
• cast. litotómico -ca.
• angl. lithotomic.
litotrícia f. Litotrípsia.
• cast. litotricia.
• angl. lithotitry.
litotrípsia f. Operació d’esmicolar els
càlculs que hi haja dins de les vies urinàries, el renyó o la vesícula biliar, a fi
que puguen ser extrets o expulsats.
• cast. litotricia.
• angl. lithotripsy.
litotríptic -a 1. adj. De la litotrípsia o
que hi té relació. 2. adj. i m. Que és
capaç (una substància) de dissoldre
càlculs.
• cast. litotríptico -ca.
• angl. lithotriptic.
litotriptor m. Instrument usat per a
efectuar una litotrípsia.
• cast. litotriptor.
• angl. lithotriptor.
livedo f. Coloració lívida de la pell,
produïda generalment per un factor local qualsevol com el fred o la
compressió.
• cast. livedo.
• angl. livedo.
lividesa f. Color moradenc de la pell.
• cast. lividez.
• angl. lividity.
llaga f. Solució de continuïtat amb
pèrdua de substància d’un teixit orgànic, generalment la pell.
• cast. llaga.
• angl. ulcer.
llagar v. tr. i pron. Produir una llaga.
• cast. llagar.
• angl. to produce sores.
llavativa f. Ènema.
• cast. lavativa.
• angl. enema.
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lític -a adj. 1. De la lisi o que hi té relació. 2. Litiàsic 1.
• cast. lítico -ca.
• angl. lithic.
litodiàlisi f. Procés de dissolució de
càlculs, a fi de traure’ls amb més facilitat.
• cast. litodiálisis.
• angl. lithodyalisis.
litogen -ògena adj. Que produïx càlculs.
• cast. litógeno -na.
• angl. lithogenic.
litogènesi f. Procés de formació dels
càlculs.
• cast. litogenesia.
• angl. lithogenesis.
litòlisi f. Dissolució dels càlculs, especialment els de la bufeta urinària.
• cast. litólisis.
• angl. litholysis.
litologia f. Part de la medicina relativa
als càlculs i les concrecions.
• cast. litología.
• angl. lithology.
litopedi m. Fetus mort, generalment
procedent d’un embaràs ectòpic,
que presenta els teixits infiltrats per
sals calcàries.
• cast. litopedion.
• angl. lithopedion.
litopèdion m. Litopedi.
• cast. litopedion.
• angl. lithopedion.
litoscopi m. Instrument per a examinar els càlculs de la bufeta.
• cast. litoscopio.
• angl. lythoscope.
litoscòpia f. Examen endoscòpic de la
bufeta urinària, que s’efectua amb
el litoscopi.
• cast. litoscopia.
• angl. lythoscopy.
litòtom m. Instrument usat per a efectuar una litotomia.
• cast. litótomo.
• angl. lithotome.
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llavi m. 1. Part carnosa i mòbil que limita l’obertura de la boca. 2. Vora
exterior o interior de la vulva. 3. Vora
exterior d’una ferida.
• cast. labio.
• angl. 1. lip. 2. labium. 3. wound
edge.
llavi fes m. Fissura d’uns dels llavis,
generalment el superior, per la falta
d’unió dels esbossos embrionaris.
• cast. labio leporino.
• angl. cleft lip.
llèmena f. Ou del poll, depositat per la
femella en el cabell de l’hoste, que
hi roman adherit fins al moment de
l’eclosió.
• cast. liendre.
• angl. lice eggs.
llentilla f. Lent de contacte.
• cast. lentilla.
• angl. contact lens.
llevador -a m. i f. Tècnic sanitari específicament preparat per a assistir i
assessorar les dones durant l’embaràs i el part.
• cast. comadrón -na.
• angl. male midwife.
lligadura f. 1. Material usat per a lligar
un vas sanguini, estrangular una part
o, en ortodòncia, fixar una dent a un
pont, a un aparell o a una altra dent.
2. Nuc fet amb diversos materials per
a subjectar una estructura anatòmica a una altra o per a obturar un vas.
• cast. ligadura.
• angl. ligature.
lligament m. 1. Cordó fibrós de gran
resistència i poc extensible que
generalment forma part d’una articulació. 2. Replec peritoneal que
manté un òrgan o una víscera abdominal units a les parets o bé a un
altre òrgan de la mateixa cavitat peritoneal. 3. Operació quirúrgica que
consistix a cloure un vas sanguini o
un conducte anatòmic nugant un
fil de sutura al seu voltant.
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• cast. 1 i 2. ligamento. 3. ligadura (f.).
• angl. 1 i 2. ligament. 3. ligation.
llúpia f. Quist subcutani, generalment
indolor que es forma en algunes
parts del cos.
• cast. lobanillo (m.).
• angl. trichilemmal cyst.
loaiasi f. Filariosi produïda per la filària
Loa loa.
• cast. loaiasis.
• angl. loaiasis.
lobar adj. 1. Del lobus o que hi té relació. 2. Lobular.
• cast. lobar.
• angl. lobar.
lobat -ada adj. 1. Proveït de lobus.
2. Que té forma de lobus.
• cast. lobulado -da.
• angl. lobate.
lobectomia f. Excisió o extirpació d’un
lòbul.
• cast. lobectomía.
• angl. lobectomy.
lobel m. Lòbul xicotet o subdivisió
d’un lobus.
• cast. lobulillo.
• angl. lobule.
lobel·lar adj. Dels lobels o que hi té
relació.
• cast. lobular.
• angl. lobular.
lobotomia f. Secció quirúrgica d’un lòbul del cervell.
• cast. lobotomía.
• angl. lobotomy.
lobotomitzar v. tr. Practicar una lobotomia.
• cast. lobotomizar.
• angl. to lobotomise.
lòbul m. Part més o menys ixent i de
forma arredonida d’un òrgan.
• cast. lóbulo.
• angl. lobe.
lobular adj. 1. Del lòbul o que hi té relació. 2. Semblant a un lòbul.
• cast. lobular.
• angl. lobular.

logorrea f. Afany irresistible de parlar
que pot donar-se en estats d’hiperexcitació maníaca o esquizofrènica.
• cast. logorrea.
• angl. logorrhoea.
loqui m. Pèrdua de líquid d’origen uterí que comença després del part i
dura les primeres setmanes.
• cast. loquios.
• angl. lochia.
lordosi f. Curvatura anòmala de la columna vertebral, caracteritzada per
una convexitat anterior.
• cast. lordosis.
• angl. lordosis.
ludoteràpia f. Tècnica terapèutica
basada en la utilització del joc.
• cast. ludoterapia.
• angl. recreational therapy.
lues f. inv. Sífilis.
• cast. lúes.
• angl. lues.
luètic -a adj. Sifilític.
• cast. luético -ca.
• angl. luetic.
lumbago m. Afecció dolorosa de la
regió lumbar, d’origen reumàtic o
traumàtic.
• cast. lumbago.
• angl. lumbago.
lumbàlgia f. Dolor lumbar.
• cast. lumbalgia.
• angl. lumbago.
lumbar adj. De la regió de l’esquena immediatament anterior als malucs, o
que hi té relació.
• cast. lumbar.
• angl. lumbar.
lumbartrosi f. Artrosi de la columna
vertebral lumbar.
• cast. lumbartrosis.
• angl. lumbar arthrosis.
lumbociatàlgia f. Dolor que s’inicia en
la regió lumbar i que s’irradia pel territori d’un o de tots els nervis ciàtics.
• cast. lumbociatalgia.
• angl. lumbar radiculopathy.
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lobulat -ada adj. 1. Proveït de lòbuls,
dividit en lòbuls. 2. Que té forma de
lòbul.
• cast. lobulado -da.
• angl. lobate.
lobus m. inv. Lòbul gran que, juntament amb altres, compon algunes
vísceres voluminoses com el pulmó
o el fetge, i que se subdividix en uns
altres lòbuls més menuts.
• cast. lobo.
• angl. lobus.
loció f1. Preparació líquida que s’usa
per a llavar o banyar regions definides de la pell, d’una ferida o dels cabells. 2. En la medicina i la farmàcia
tradicionals, acte de llavar.
• cast. loción.
• angl. lotion.
lòcul m. Cavitat o compartiment existent en un òrgan.
• cast. lóculo.
• angl. cell.
locular adj. 1. Del lòcul o que hi té relació. 2. Que conté lòculs.
• cast. locular.
• angl. locular.
lofodont -a adj. Que té (un molar) els relleus de la superfície lliure de la corona units formant crestes transversals.
• cast. lofodonto -ta.
• angl. lophodont.
logopeda m. i f. Especialista en logopèdia.
• cast. logopeda.
• angl. speech therapist.
logopèdia f. Conjunt de mètodes i
tècniques de reeducació per a la
correcció de dificultats que afecten
la veu, l’articulació, la paraula i el
llenguatge oral i escrit.
• cast. logopedia.
• angl. speech therapy.
logoplegia f. Paràlisi dels òrgans de la
parla.
• cast. logoplejía.
• angl. logoplegia.
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lúnula f. Zona blanquinosa i opaca, de
forma semilunar, situada transversalment en l’arrel de l’ungla.
• cast. lúnula.
• angl. lunula.
lúpic -a adj. 1. Del lupus o que hi té relació. 2. Que patix lupus.
• cast. lúpico -ca.
• angl. lupus.
lupoide adj. 1. Paregut al lupus. 2. Variant de sarcoïdal caracteritzada
per la presència de petites lesions
papulars.
• cast. lupoide.
• angl. 1. lupus like. 2. lupoid.
lupus m. inv. Malaltia de la pell, d’evolució crònica i progressiva, habitualment ulcerosa.
• cast. lupus.
• angl. lupus.
luteínic -a adj. Del cos luti de l’ovari o
que hi té relació.
• cast. luteínico -ca.
• angl. luteinic.
luteïnització f. Procés de formació del
cos luti.
• cast. luteinización.
• angl. luteinisation.
luxació f. Desplaçament del lloc que
un os ocupa dins d’una articulació.
• cast. luxación.
• angl. dislocation.
luxar v. tr. i pron. Dislocar (un os).
• cast. luxar.
• angl. to dislocate.

230

• cast. macrocitosis.
• angl. macrocytosis.
macrodàctil -a adj. Que presenta macrodactília.
• cast. macrodáctilo -la.
• angl. macrodactylic.
macrodactília f. Hipertròfia d’un o
més dits de la mà o del peu.
• cast. macrodactilia.
• angl. macrodactylia.
macroglòssia f. Creixement excessiu
del volum de la llengua.
• cast. macroglosia.
• angl. macroglossia.
macrognàtia f. Grandària excessiva
del maxil·lar inferior.
• cast. macrognatia.
• angl. macrognathism.
macronucli m. 1. El més gran dels nuclis que presenta una cèl·lula polinuclear. 2. Nucli cel·lular de grans
dimensions.
• cast. macronúcleo.
• angl. macronucleus.
macrosomia f. Desenrotllament excessiu de l’organisme.
• cast. macrosomía.
• angl. macrosomia.
màcula f. Lesió cutània que consistix
en l’aparició d’una taca rogenca
causada per la dilatació dels capillars sanguinis.
• cast. mácula.
• angl. macula.
madur -a adj. 1. Que ha passat (una
persona) la joventut, però encara no
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mà f. Part dels cos humà unida a l’extremitat de l’avantbraç, que comprén des de la monyica fins a la
punta dels dits.
• cast. mano.
• angl. hand.
macrobiòtica f. Sistema d’alimentació
naturista basat en el consum de cereals, llegums i fruita, que intenta
buscar l’harmonia amb l’univers.
• cast. macrobiótica.
• angl. macrobiotics.
macrocèfal -a adj. i m. i f. Que presenta
macrocefàlia.
• cast. macrocéfalo -la.
• angl. macrocephalic.
macrocèfal -a 1. adj. i m. i f. Que presenta macrocefàlia. 2. m. i f. Persona
que presenta macrocefàlia.
• cast. macrocéfalo -la.
• angl. 1. macrocephalic. 2. person
with macrocephaly.
macrocefàlia f. Creixement excessiu
del cap que es produïx durant els
primers mesos de vida de la persona
i que sol anar acompanyat de retard
en el desenvolupament general.
• cast. macrocefalia.
• angl. macrocephaly.
macròcit m. Eritròcit de mida gran, que
es presenta en algunes anèmies.
• cast. macrocito.
• angl. macrocyte.
macrocitosi f. Presència de macròcits
en la sang, amb un volum ben superior al normal.
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es considera vella. 2. Que ha arribat
a posseir el trellat i la capacitat intellectual propis dels adults. 3. Que
està (un gra o un abscés) ple de pus i
a punt de rebentar.
• cast. maduro -ra.
• angl. mature.
magnetoteràpia f. Tractament d’una
malaltia per mitjà del magnetisme.
• cast. magnetoterapia.
• angl. magnet therapy.
mal -a 1. adj. Malalt. 2. m. Malaltia. 3.
m. Dolor, patiment físic. 4. m. Ferida.
• cast. 1. enfermo -ma. 2. enfermedad (f.). 3. dolor. 4. herida (f.).
• angl. 1. ill. 2. disease, illness.
3. pain. 4. wound, injury.
malabsorció f. Pèrdua de la capacitat
intestinal per a absorbir els nutrients.
• cast. malabsorción.
• angl. malabsorption.
malàcia f. 1. Ablaniment o pèrdua de
consistència i contigüitat d’un òrgan
o teixit. 2. Alteració del gust consistent en un desig anormal d’ingerir
aliments excitants o àcids.
• cast. malacia.
• angl. malacia.
malagana f. 1. Basca, desmai. 2. Decaïment, falta de vigor.
• cast. malagana.
• angl. 1. faint. 2. enervation.
malalt -a adj. i m. i f. Que patix alguna
malaltia, que no té salut.
• cast. enfermo -ma.
• angl. ill.
malaltia f. Alteració en l’estat sa del
cos o d’algun òrgan que pertorba o
interromp la salut.
• cast. enfermedad.
• angl. illness.
malaltís -issa adj. Malaltús.
• cast. enfermizo -za.
• angl. unhealthy.
malaltós -osa adj. Malaltús.
• cast. enfermizo -za.
• angl. unhealthy.
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malaltús -ussa adj. Que mostra una
disposició habitual a estar malalt,
que té poca salut.
• cast. enfermizo -za.
• angl. unhealthy.
malar 1. adj. De la galta o del pòmul,
o que hi té relació. 2. m. Os parió,
quadrilàter i curt, situat en la part
més externa de la cara, que forma
el pòmul i part de l’òrbita ocular.
• cast. malar.
• angl. 1. malar. 2. zygomatic bone.
malària f. Malaltia infecciosa que es
caracteritza per febres altes i intermitents, produïda per la presència
en la sang de protozous del gènere Plasmodium transmesos per la
picada de la femella dels mosquits
anòfels.
• cast. malaria.
• angl. malaria.
malestar m. Indisposició, incomoditat
general i imprecisa.
• cast. malestar.
• angl. malaise.
malformació f. Anomalia o deformitat, especialment congènita.
• cast. malformación.
• angl. malformation.
malgrà m. Gra maligne.
• cast. grano maligno.
• angl. carbuncle.
maligne -a adj. De caràcter patològic
greu i amb tendència a l’expansió
general.
• cast. maligno -na.
• angl. malignant.
malnodrit -ida adj. i m. i f. Que patix
malnutrició.
• cast. malnutrido -da.
• angl. malnourished.
malnutrició f. Alimentació incorrecta
que resulta d’una assimilació deficient, una dieta pobra o una sobrealimentació.
• cast. malnutrición.
• angl. malnutrition.

mamelló m. Excrescència o eminència
arredonida, anatòmica o patològica, en una superfície orgànica.
• cast. mamelón.
• angl. bud.
mamil·la f. Mugró.
• cast. mamila.
• angl. nipple, mamilla.
mamil·lar adj. De la mamil·la o que hi
té relació.
• cast. mamilar.
• angl. mamillary.
mamògraf m. Aparell per a practicar
una mamografia.
• cast. mamógrafo.
• angl. mammograph.
mamografia f. 1. Exploració radiològica de la mamella. 2. Imatge obtinguda per mitjà de la mamografia.
• cast. mamografía.
• angl. 1. mammography. 2. mammogram.
mamoplàstia Cirurgia plàstica de la
mamella.
• cast. mamoplastia.
• angl. mammaplasty.
mandíbula f. Maxil·lar inferior.
• cast. mandíbula.
• angl. mandible, lower jaw.
mandibular adj. De la mandíbula o
que hi té relació.
• cast. mandibular.
• angl. mandibular.
mandrí m. Fil o barra metàl·lica que
s’introduïx dins de les sondes o cànules per a augmentar-ne la resistència i facilitar la seua penetració,
o bé dins de les agulles d’injecció
per a impedir que s’embossen.
• cast. mandril.
• angl. mandrel.
mànec m. 1. Part allargada o estreta,
amb un extrem lliure, per on s’agafa un instrument. 2. Una de les tres
peces de l’estern, la superior. 3.
Apòfisi inferior del martell de l’orella.
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maloclusió f. Oclusió defectuosa de
les dents superiors sobre les inferiors.
• cast. maloclusión.
• angl. malocclusion.
maluc m. 1. Part ixent del cos que formen els ossos superiors de la pelvis
als dos costats. 2. Costat 2.
• cast. cadera (f.).
• angl. hip.
mal·lèol m. Eminència òssia arredonida, situada a ambdós costats del
turmell.
• cast. maléolo.
• angl. malleolus.
mal·leolar adj. Del turmell o del mallèol, o que hi té relació.
• cast. maleolar.
• angl. malleolar.
mama f. Mamella 1.
• cast. mama.
• angl. breast.
mamadora f. Utensili que permet, per
succió, l’extracció de llet del pit de
les dones durant els períodes de
lactància.
• cast. mamadera.
• angl. breast pump.
mamari -ària adj. De les mamelles o
que hi té relació.
• cast. mamario -ria.
• angl. mammary.
mamella f. 1. Òrgan glandular de la
dona que produïx la secreció de llet
que servix d’aliment al lactant. 2. En
l’home, òrgan semblant, però rudimentari i sense secreció.
• cast. 1. pecho, seno, teta. 2. pecho.
• angl. 1. breast. 2. pectoral muscle.
mamellera f. Pèrdua de la capa exterior de la pell al voltant de la boca
que els lactants poden patir com a
conseqüència de la descomposició
de la llet vessada pels seus llavis o
per mamar molt.
• cast. ubrera.
• angl. thrush.
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• cast. mango.
• angl. 1 i 2. handle. 3. manubrium
of malleus.
manegot m. Tros circular de pell i teixit subcutani que el cirurgià disseca
abans d’amputar un membre perquè li servisca per a recobrir la ferida.
• cast. mangote.
• angl. flap.
manegot dels rotatoris m. Conjunt
de músculs i tendons que envolta i
reforça la càpsula de l’articulació escapulohumeral, a la qual estabilitza
i imprimix moviments de rotació.
• cast. manguito de los rotadores.
• angl. rotator cuff.
maniobra f. Procediment tècnic, manual o instrumentat, degudament
protocolitzat, que es realitza en un
individu amb finalitat diagnòstica o
terapèutica.
• cast. maniobra.
• angl. maneuver.
mantell m. Capa que cobrix o protegix
un cos, una part o una estructura.
• cast. manto.
• angl. mantle.
marasme m. Desnutrició energètica
produïda per una ingesta deficitària
en proteïnes i, sobretot, en calories.
• cast. marasmo.
• angl. marasmus.
marcapassos m. inv. 1. Mecanisme que
establix la velocitat d’una activitat
biològica o química. 2. Generador
d’estímuls elèctrics que, connectat
permanentment al cor, n’assegura
la contracció i el ritme.
• cast. marcapasos.
• angl. pacemaker.
mare f. 1. Dona que ha tingut un o més
fills, especialment respecte a estos.
2. Úter.
• cast. madre.
• angl. 1. mother. 2. uterus.
mareig m. Malestar general indeterminat que generalment es manifes234

ta amb nàusees, pèrdua de l’equilibri i sudoració freda.
• cast. mareo.
• angl. dizziness.
marsupialització f. Tècnica quirúrgica consistent a suturar en la pell la paret d’un
quist que no ha pogut ser extirpat.
• cast. marsupialización.
• angl. marsupialisation.
martell m. 1. Instrument que s’utilitza
en cirurgia òssia per a picar sobre
escarpres o claus. 2. Instrument per
a provocar reflexos tendinosos. 3.
Osset de l’orella mitjana situat entre
el timpà i l’enclusa.
• cast. martillo.
• angl. 1. hammer. 2. reflex hammer.
3. malleus.
masculinisme m. Adquisició o desenrotllament de caràcters masculins
en el sexe femení.
• cast. masculinismo.
• angl. masculinism.
masculinització f. Procés normal d’aparició i desenrotllament dels caràcters
sexuals masculins primaris o secundaris en el mascle.
• cast. masculinización.
• angl. masculinisation.
màsquera f. 1. Careta per a amagar,
protegir o medicar la cara, o per a
administrar narcòtics. 2. Fàcies.
• cast. 1. máscara. 2. facies.
• angl. 1. mask. 2. masklike face.
massatge m. Pràctica que consistix a
friccionar, amassar o percudir, amb
les mans o amb aparells especials i
amb la intensitat adequada, el cos
o una part del cos, amb una finalitat
terapèutica o estètica.
• cast. masaje.
• angl. massage.
massatgista (o massatgiste -a) m. i
f. Persona que es dedica a fer massatges.
• cast. masajista.
• angl. masseur masseuse.

mastoide 1. adj. Dels mugrons o de les
mamelles, o que hi té relació. 2. adj.
Que té forma de mugró o de mamella. 3. f. Apòfisi mastoide.
• cast. mastoides.
• angl. mastoide.
mastoïditis f. inv. Inflamació de l’apòfisi mastoide, consecutiva, quasi sempre, a una otitis mitjana.
• cast. mastoiditis.
• angl. mastoiditis.
mastòleg -òloga m. i f. Metge especialitzat en mastologia.
• cast. mastólogo -ga.
• angl. mastologist.
mastologia f. Part de la medicina que
s’ocupa dels aspectes fisiològics, anatòmics, patològics i estètics de les
glàndules mamàries.
• cast. mastología.
• angl. mastology.
mastològic -a adj. De la mastologia o
que hi té relació.
• cast. mastológico -ca.
• angl. mastological.
mastopatia f. Alteració patològica de
la glàndula mamària.
• cast. mastopatía.
• angl. mastopathy.
mastopèxia f. Elevació i fixació quirúrgica de la mamella al múscul pectoral
per al tractament de la mastoptosi.
• cast. mastopexia.
• angl. mastopexy.
mastoplàstia f. Cirurgia plàstica de la
mamella.
• cast. mastoplastia.
• angl. mammaplasty.
mastoptosi f. Descens o caiguda de
les mamelles.
• cast. mastoptosis.
• angl. mastoptosis.
mastorràgia f. Hemorràgia dels mugrons o, en general, de la glàndula
mamària.
• cast. mastorragia.
• angl. mastorrhagia.
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masseter m. Múscul de la masticació
situat en la cara externa de la branca ascendent del maxil·lar inferior,
que té una acció elevadora.
• cast. masetero.
• angl. masseter.
massoteràpia f. Tractament de malalties per mitjà del massatge.
• cast. masoterapia.
• angl. massotherapy.
mastàlgia f. Dolor en la glàndula mamària que pot estar relacionat o no
amb el cicle menstrual.
• cast. mastalgia.
• angl. mastalgia.
mastectomia f. Extirpació quirúrgica
de la glàndula mamària que es practica com a tractament de malalties
benignes o malignes de la mama.
• cast. mastectomía.
• angl. mastectomy.
mastegar v. tr. Triturar (especialment
un aliment) amb les dents per mitjà
del moviment de la mandíbula.
• cast. masticar.
• angl. to chew.
masticació f. Acte inicial de la digestió,
que consistix a triturar els aliments
sòlids per l’acció de les dents i els
queixals, la llengua i les parets de
la boca.
• cast. masticación.
• angl. chewing.
mastitis f. inv. Inflamació de les glàndules mamàries.
• cast. mastitis.
• angl. mastitis.
mastodínia f. Dolor en la mamella.
• cast. mastodinia.
• angl. breast pain.
mastografia f. Mamografia.
• cast. mamografía.
• angl. mammography.
mastoïdal adj. De l’apòfisi mastoide o
que hi té relació.
• cast. mastoideo -a.
• angl. mastoidal.
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maternitat f. Hospital o secció d’un
hospital on reben assistència les
parteres.
• cast. maternidad.
• angl. maternity hospital.
matitat f. So apagat que es percep en
la percussió d’una zona corporal
amb òrgans de composició sòlida,
com el fetge o el cor.
• cast. matidez.
• angl. dullness.
matrical adj. De la matriu anatòmica o
que hi té relació.
• cast. matricial.
• angl. matrical.
matriu f. 1. Úter. 2. Matèria bàsica que té
capacitat generadora o formadora.
• cast. matriz.
• angl. 1. uterus. 2. matrix.
matrona f. Comare.
• cast. matrona.
• angl. midwife.
maxil·la f. Maxil·lar superior.
• cast. maxila.
• angl. upper jaw.
maxil·lar 1. adj. De la maxil·la o de l’os
maxil·lar, o que hi té relació. 2. m. Cadascuna de les dos peces òssies que
formen la boca, on estan implantades les dents, i que servixen per a la
trituració i la deglutició de l’aliment.
• cast. maxilar.
• angl. 1. maxillary. 2. jaw.
maxil·lofacial adj. Dels dos maxil·lars,
inferior i superior, i de la cara, o que
hi té relació.
• cast. maxilofacial.
• angl. maxillofacial.
maxil·lofrontal adj. Dels ossos frontal i
maxil·lar superior, o que hi té relació.
• cast. maxilofrontal.
• angl. maxilofrontal.
meat m. 1. Conducte del cos humà.
2. Obertura d’un conducte del cos
humà.
• cast. meato.
• angl. 1. meatus. 2. opening.
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meatotomia f. Incisió d’un meat amb
la finalitat d’eixamplar-lo.
• cast. meatotomía.
• angl. meatotomy.
mecanicisme m. Doctrina biològica,
mèdica i filosòfica, segons la qual
els fenòmens biològics es basen
exclusivament en les mateixes lleis
físiques i químiques que regixen la
mecànica dels cossos inorgànics.
• cast. mecanicismo.
• angl. mechanism.
mecanoteràpia f. Tractament de les
malalties basat en l’ús d’aparells que
produïxen determinats moviments
en el cos humà.
• cast. mecanoterapia.
• angl. mechanotherapy.
mecanoteràpic -a adj. De la mecanoteràpia o que hi té relació.
• cast. mecanoterápico -ca.
• angl. mechanotherapeutic.
meconi m. Matèria continguda en l’intestí del nadó, expel·lida en la primera defecació.
• cast. meconio.
• angl. meconium.
medià -ana adj. 1. Que dividix (un
pla) el cos de l’ésser humà, o una
extremitat, en dos mitats, dreta i esquerra. 2. Situat en el pla medià.
• cast. mediano -na.
• angl. median.
mediastí m. Espai mitjà de la caixa
toràcica comprés entre els dos pulmons, l’estern i la columna vertebral.
• cast. mediastino.
• angl. mediastinum.
mediastinitis f. inv. Inflamació de les
estructures contingudes en el mediastí, generalment de causa infecciosa i d’evolució aguda o crònica.
• cast. mediastinitis.
• angl. mediastinitis.
mèdic -a adj. De la medicina o dels
metges, o que hi té relació.

• cast. medicoquirúrgico -ca.
• angl. medicochirurgic.
medul·la f. Part més interna d’alguns
òrgans o d’algunes estructures.
• cast. médula.
• angl. medulla.
medul·lació f. 1. Producció de medulla òssia. 2. Adquisició d’una baina
de mielina per part de les fibres
nervioses en procés de desenrotllament.
• cast. medulación.
• angl. medullation.
medul·lar adj. 1. De la medul·la o que
hi té relació. 2. Que té consistència
o aspecte de medul·la. 3. Que constituïx (una part de determinades
vísceres) la porció central o més
interna.
• cast. medular.
• angl. medullary.
medul·loblastoma m. Tumor cerebral
maligne que es manifesta principalment en la infància.
• cast. meduloblastoma.
• angl. medulloblastoma.
mefític -a adj. 1. Que si es respira (un
gas, un vapor o una exhalació) pot
causar dany al cos. 2. Degut a una
exhalació mefítica.
• cast. mefítico -ca.
• angl. mephitic.
megacaliciosi f. Anomalia displàstica,
generalitzada, dels calzes renals, caracteritzada per la seua dilatació sense obstacle distal.
• cast. megacaliciosis.
•cangl. megacalycosis.
megacòlon m. Anomalia anatòmica del
còlon caracteritzada per una gran dilatació del segment intestinal afectat.
• cast. megacolon.
• angl. megacolon.
megaesòfag m. Dilatació difusa de
l’esòfag.
• cast. megaesófago.
• angl. megaesophagus.
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• cast. médico -ca.
• angl. medical.
medicació f. 1. Administració d’un o
més agents terapèutics amb una
finalitat concreta. 2. Tractament.
• cast. medicación.
• angl. medication.
medicalitzar v. tr. Dotar (un vehicle)
d’un metge i d’equipament mèdic.
• cast. medicalizar.
• angl. to equip.
medicament m. Substància que servix
per a previndre, alleujar o curar una
malaltia, o per a reparar les seqüeles que puga haver produït.
• cast. medicamento.
• angl. medicine.
medicamentari -ària adj. Dels medicaments o que hi té relació.
• cast. medicamentario -ria.
• angl. medicamentary.
medicamentós -osa adj. Que servix
per a curar.
• cast. medicamentoso -sa.
• angl. medicative.
medicar v. tr. i pron. Administrar medicaments (a un malalt).
• cast. medicar.
• angl. to treat.
medicina f. 1. Ciència i art de curar,
alleujar i previndre les malalties del
cos humà. 2. Part de la medicina que
usa fàrmacs i altres substàncies curatives per a tractar les malalties sense
recórrer a la cirurgia. 3. Medicament.
• cast. medicina.
• angl. medicine.
medicoforense adj. De la medicina forense o que hi té relació.
• cast. medicoforense.
• angl. medicoforensic.
medicolegal adj. De la medicina legal
o que hi té relació.
• cast. medicolegal.
• angl. medicolegal.
medicoquirúrgic -a adj. De la medicina i de la cirurgia, o que hi té relació.
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megarecte m. Dilatació patològica del
recte.
• cast. megarecto.
• angl. megarectum.
melancolia f. Estat d’ànim caracteritzat per una profunda tristor, generalment prolongada i penosa.
• cast. melancolía.
• angl. melancholy.
melanina f. Pigment fosc que hi ha en
certes cèl·lules i que és el responsable
del color de la pell, del pèl i de l’iris.
• cast. melanina.
• angl. melanin.
melanocitoma m. Tumor que creix a
partir de la proliferació dels melanoblastos i dels seus derivats madurs, els melanòcits.
• cast. melanocitoma.
• angl. melanocytoma.
melanodèrmia f. Pigmentació exagerada de la pell, difusa o en clapes,
produïda per la melanina, equivalent en molts casos a melanosi.
• cast. melanodermia.
• angl. melanodermia.
melanodòncia f. Afecció de les dents
de llet que es tornen negroses a
causa de la desnutrició de l’esmalt.
• cast. melanodoncia.
• angl. megalodontia.
melanoglòssia f. Coloració negrosa de
la llengua, causada habitualment
per fongs.
• cast. melanoglosia.
• angl. melanoglossia.
melanoma m. Tumor de la pell format
per cèl·lules que contenen melanina.
• cast. melanoma.
• angl. melanoma.
melanosarcoma m. 1. Tumor que presenta tots els caràcters del sarcoma,
del qual només es distingix per
l’abundància de pigments. 2. Sarcoma melànic.
• cast. melanosarcoma.
• angl. malignant melanoma.
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melanosi f. Estat caracteritzat per la
coloració fosca dels teixits impregnats de melanina.
• cast. melanosis.
• angl. melanosis.
melanúria f. 1. Presència anormal de
melanina en l’orina, pròpia del melanoma amb metàstasis extenses.
2. Emissió d’una orina molt fosca o
negra o que es tiny d’este color al
cap d’un temps.
• cast. melanuria.
• angl. melanuria.
melasma m. 1. Presència de taques fosques en les cames acompanyada de
descamació furfuràcia, pròpia de persones d’edat avançada. 2. Melanosi.
• cast. melasma.
• angl. melasma.
melena f. Deposició de sang negra,
mesclada o no amb excrements,
com a conseqüència d’una hemorràgia gàstrica o intestinal.
• cast. melena.
• angl. melena.
melic m. 1. Depressió arredonida i arrugada que deixa al mig del ventre
la secció del cordó umbilical. 2. Cordó umbilical.
• cast. ombligo.
• angl. navel.
melioïdosi f. Malaltia infecciosa produïda pel bacteri Pseudomonas pseudomallei, que es manifesta amb una
gran varietat de símptomes i que es
considera endèmica en alguns països del sud-est d’Àsia.
• cast. melioidosis.
• angl. melioidosis.
meloplàstia f. 1. Reparació quirúrgica
de les galtes. 2. Reparació quirúrgica d’un membre.
• cast. meloplastia.
• angl. meloplasty.
melorreostosi f. Afecció òssia caracteritzada per una hiperostosi que ocupa tota la llargària d’un membre.

• cast. meningiomatosis.
• angl. meningiomatosis.
meningisme m. Estat patològic d’irritació de les meninges que cursa
amb símptomes semblants als de
la meningitis sense que hi haja una
inflamació verdadera d’estes membranes.
• cast. meningismo.
• angl. meningismus.
meningític -a 1. adj. De la meningitis o
que hi té relació. 2. adj. i m. i f. Afectat
de meningitis.
• cast. meningítico -ca.
• angl. meningitic.
meningitis f. inv. Inflamació de les meninges.
• cast. meningitis.
• angl. meningitis.
meningocele f. Bossa situada a l’exterior del crani o de la columna vertebral, formada per una hèrnia de les
meninges, d’origen fetal.
• cast. meningocele.
• angl. meningocele.
meningococcèmia f. Septicèmia o difusió de meningococs en la sang,
que cursa amb febra elevada i síndrome meníngia, i que sovint té una
evolució fatal.
• cast. meningococemia.
• angl. meningococcaemia.
meningocòccia f. Meningococcèmia.
• cast. meningococia.
• angl. meningococcia.
meningoencefalitis f. inv. Inflamació
simultània de l’encèfal i de les meninges, causada habitualment per
una infecció bacteriana.
• cast. meningoencefalitis.
• angl. meningoencephalitis.
menisc m. Cartílag de forma semilunar
que forma part de l’articulació del
genoll i servix per a facilitar el joc
de les superfícies òssies de la zona.
• cast. menisco.
• angl. meniscus.
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• cast. melorreostosis.
• angl. melorheostosis.
melsa f. Òrgan del sistema circulatori,
de color roig fosc i forma ovoide,
situat a l’esquerra de l’estómac, que
produïx glòbuls rojos i destruïx els
inservibles.
• cast. bazo (m.).
• angl. spleen.
membrana f. Estructura anatòmica formada per una làmina prima, blana i
flexible, amb funcions fonamentalment protectores o d’unió.
• cast. membrana.
• angl. membrane.
membre m. 1. Extremitat articulada
al tronc i destinada als grans moviments, a la prensió o a la locomoció.
2. Penis.
• cast. miembro.
• angl. 1. limb. 2. member.
menacme f. 1. Acme de l’activitat
menstrual. 2. Període de la vida femenina amb activitat menstrual.
• cast. menacmé.
• angl. menacme.
menarquia f. Primera aparició de la
menstruació.
• cast. menarquía.
• angl. menarche.
meninge f. Membrana que envolta
l’encèfal i la medul·la espinal.
• cast. meninge.
• angl. meninx.
meningi -íngia adj. De les meninges o
que hi té relació.
• cast. meníngeo -a.
• angl. meningeal.
meningioma m. Tumor benigne que
s’origina a partir de les cèl·lules de
les vellositats aracnoides i que, travessant la duramàter, sol envair la
volta cranial.
• cast. meningioma.
• angl. meningioma.
meningiomatosi f. Presència de múltiples fibromes en les meninges.
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menopausa f. Cessació natural de
l’ovulació i, consegüentment, de la
menstruació.
• cast. menopausia.
• angl. menopause.
menopàusic -a 1. adj. De la menopausa o que hi té relació. 2. adj. i f. Que
es troba (una dona) en la menopausa.
• cast. menopáusico -ca.
• angl. menopausal.
menorràgia f. Augment anormal del
fluix menstrual o de la duració de
la menstruació, però amb intervals
intermenstruals normals.
• cast. menorragia.
• angl. menorrhagia.
menorràgic -a adj. De la menorràgia o
que hi té relació.
• cast. menorrágico -ca.
• angl. menorrhagic.
menorrea f. 1. Fluix menstrual. 2. Fluix
menstrual molt abundant.
• cast. menorrea.
• angl. menorrhoea.
menorreic -a adj. De la menorrea o
que hi té relació.
• cast. menorreico -ca.
• angl. menorrhoeic.
menostàsia f. Retenció de la menstruació en la dona deguda a un obstacle en l’eixida.
• cast. menostasia.
• angl. menostasia.
menstru m. Fluix hemàtic evacuat durant la menstruació.
• cast. menstruación (f.).
• angl. menstruation.
menstruació f. 1. Fenomen fisiològic
de la vida sexual de les dones, que
consistix en un fluix hemàtic procedent de la cavitat uterina que es reproduïx periòdicament. 2. Menstru.
• cast. menstruación.
• angl. menstruation.
menstrual adj. Del menstru o de la
menstrució, o que hi té relació.
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• cast. menstrual.
• angl. menstrual.
menstruar v. intr. Evacuar el menstru.
• cast. menstruar.
• angl. to menstruate.
mentagra f. Sicosi d’origen microbià que
apareix en el mentó o en la barba.
• cast. mentagra.
• angl. tinea barbae.
mentó m. Prominència de la cara corresponent a la mandíbula.
• cast. mentón.
• angl. chin.
mentonera f. 1. Fèrula metàl·lica que
s’aplica en la regió del mentó en les
fractures del maxil·lar inferior i també per a la correcció del prognatisme. 2. Embenat per a sostindre un
apòsit en la barba.
• cast. mentonera.
• angl. chincap.
meràlgia f. Dolor en la cara externa de
la cuixa.
• cast. meralgia.
• angl. meralgia.
mercurialisme m. Intoxicació amb
preparats mercurials.
• cast. mercurialismo.
• angl. hydrargyrism.
mericisme m. Fenomen que consistix
en la regurgitació i masticació d’aliments ingerits sense altres símptomes digestius associats.
• cast. mericismo.
• angl. merycism.
mesencèfal m. Part del cervell que
comprén els tubèrculs quadrigeminats i els peduncles cerebrals.
• cast. mesencéfalo.
• angl. mesencephalon.
mesenteri m. Replec del peritoneu, format principalment per teixit conjuntiu que conté nombrosos vasos sanguinis i limfàtics, que unix l’intestí
prim a la paret abdominal posterior.
• cast. mesenterio.
• angl. mesentery.

• cast. mesonefro.
• angl. mesonephron.
mesòpic -a adj. Que té lloc (una visió)
en condicions entre les de la visió
escotòpica i les de la visió fotòpica.
• cast. mesópico -ca.
• angl. mesopic.
mesorecte m. Replec del peritoneu
que fixa el recte a la part anterior
del sacre.
• cast. mesorrecto.
• angl. mesorectum.
mesostern m. Cos de l’estern, entre el
mànec i l’apèndix xifoide.
• cast. mesosternón.
• angl. mesosternum.
mesostèrnum m. Mesostern.
• cast. mesosternón.
• angl. mesosternum.
mesotelioma m. 1. Endotelioma de les
seroses. 2. Tumor derivat del mesoteli.
• cast. mesotelioma.
• angl. mesothelioma.
mesoteràpia f. Tècnica terapèutica
consistent a injectar simultàniament dosis molt reduïdes de distints
medicaments, per mitjà d’una xeringa especial amb diverses agulles que
s’aplica prop de la zona afectada.
• cast. mesoterapia.
• angl. mesotherapy.
metàbole f. Canvi o mutació de malaltia, de símptomes o de tractament.
• cast. metábole.
• angl. metabole.
metabolímetre m. Aparell per a mesurar el metabolisme basal.
• cast. metabolímetro.
• angl. metabolimetre.
metabolisme m. Conjunt de reaccions
bioquímiques que tenen lloc en els
éssers vius.
• cast. metabolismo.
• angl. metabolism.
metabolopatia f. Malaltia, congènita
o adquirida, que afecta els proces-
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mesentèric -a adj. Del mesenteri o
que hi té relació.
• cast. mesentérico -ca.
• angl. mesenteric.
mesenteritis f. inv. Inflamació, aguda o
crònica, del mesenteri.
• cast. mesenteritis.
• angl. mesenteritis.
mesocardi m. 1. Porció del pericardi situada al voltant dels grans vasos. 2.
Membrana que unix el cor embrionari
amb la paret anterior del mesenteri.
• cast. mesocardio.
• angl. mesocardium.
mesocec m. Mesenteri que unix el cec
a la fossa ilíaca dreta.
• cast. mesociego.
• angl. mesocecum.
mesocèfal -a 1. adj. i m. i f. Que té (un
individu) l’índex cefàlic comprés
entre 75 i 81,9. 2. m. Mesencèfal.
• cast. mesocéfalo -la.
• angl. mesocephal.
mesocefalitis f. inv. Inflamació del mesocèfal.
• cast. mesocefalitis.
• angl. mesocephalitis.
mesocòlon m. Plec peritoneal, semblant al mesenteri, que unix el còlon
amb la paret posterior de l’abdomen.
• cast. mesocolon.
• angl. mesocolon.
mesogastri m. 1. Regió periumbilical,
compresa entre l’epigastri i l’hipogastri. 2. Plec peritoneal embrionari
que conté l’artèria esplènica.
• cast. mesogastrio.
• angl. 1. umbilical region. 2. mesogastrium.
mesogàstric -a adj. Del mesogastri o
que hi té relació.
• cast. mesogástrico -ca.
• angl. mesogastric.
mesonefre m. Renyó primitiu el desenrotllament del qual formarà el
renyó definitiu.
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sos metabòlics, especialment els de
la nutrició.
• cast. metabolopatia.
• angl. metabolic disorder.
metacarp m. Conjunt dels cinc ossos
metacarpians que constituïxen la
part d’esquelet de la mà entre el
carp i els dits.
• cast. metacarpo.
• angl. metacarpus.
metacarpià -ana 1. adj. Del metacarp
o que hi té relació. 2. m. Os llarg de
la mà que, en nombre de cinc, està
situat entre el carp i els dits.
• cast. metacarpiano -na.
• angl. metacarpal.
metacromatisme m. Modificació del
color de la pell i dels pèls produïda
per l’edat, per certes malalties o per
altres causes.
• cast. metacromatismo.
• angl. metachromatism.
metàfisi f. Zona de creixement dels ossos, situada entre l’epífisi i la diàfasi.
• cast. metáfisis.
• angl. metaphisis.
metafisial adj. De la metàfisi o que hi
té relació.
• cast. metafisial.
• angl. metaphiseal.
metàstasi f. 1. Propagació d’un focus
cancerós en altres focus secundaris
situats en altres punts de l’organisme. 2. Focus secundari d’una malaltia.
• cast. metástasis.
• angl. metastasis.
metastàtic -a adj. 1. De la metàstasi o
que hi té relació. 2. Causat per metàstasi.
• cast. metastático -ca.
• angl. metastatic.
metastatitzar v. tr. Produir metàstasi
(en un organisme) o disseminar-se
per metàstasi.
• cast. metastatizar.
• angl. to metastasise.
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metatàlem m. Part del diencèfal composta pels cossos geniculats intern
i extern.
• cast. metatálamo.
• angl. metathalamus.
metatars m. Conjunt dels cinc ossos
metatarsians que constituïxen la part
de l’esquelet del peu i que s’articulen
entre el tars i les falanges dels dits.
• cast. metatarso.
• angl. metatarsus.
metatarsàlgia f. Afecció caracteritzada per un dolor localitzat en la part
anterior dels metatarsians.
• cast. metatarsalgia.
• angl. metatarsalgia.
metatarsià -ana 1. adj. Del metatars o
que hi té relació. 2. m. Os llarg del
peu que, en nombre de cinc, està
situat entre el tars i els dits.
• cast. metatarsiano -na.
• angl. 1. metatarsal. 2. metatarsal
bone.
meteorisme m. Unflor de l’abdomen
que es produïx per l’acumulació de
gasos continguts en el tub digestiu.
• cast. meteorismo.
• angl. tympanites.
metge -essa m. i f. Persona legalment
autoritzada per a professar i exercir
la medicina.
• cast. médico -ca.
• angl. doctor.
metge de família m. i f. Metge que assistix habitualment una persona o
una família.
• cast. médico de familia.
• angl. family doctor.
metge especialista m. i f. Metge amb
una formació específica en una especialitat mèdica o quirúrgica determinada.
• cast. médico especialista.
• angl. medical especialist.
metge forense m. i f. Metge adscrit a
un jutjat per a dictaminar sobre assumptes de medicina legal.

• cast. metroscopia.
• angl. metroscopy.
metrotomia f. Histerotomia.
• cast. metrotomía.
• angl. metrotomy.
metxa f. Feix de desfiles, especialment
el que s’utilitza en odontologia o
per a efectuar un drenatge en una
ferida.
• cast. mecha.
• angl. roll of lint.
miàlgia f. 1. Dolor espontani i a la pressió, localitzat en diversos músculs
esquelètics. 2. Reumatisme muscular.
• cast. mialgia.
• angl. myalgia.
miàlgic -a adj. De la miàlgia o que hi
té relació.
• cast. miálgico -ca.
• angl. myalgic.
miasma m. Efluvi nociu que, segons es
creia, desprenien els cossos malalts,
les matèries corruptes o les aigües
estancades, i que es considerava la
causa de les malalties infeccioses i
de les epidèmies.
• cast. miasma.
• angl. miasma.
miasmàtic -a adj. Dels miasmes o que
hi té relació.
• cast. miasmático -ca.
• angl. miasmic.
miastènia f. Astènia muscular.
• cast. miastenia.
• angl. myasthenia.
miatonia f. Amiotonia.
• cast. amiotonía.
• angl. amyotonia.
miatròfia f. Atròfia dels músculs.
• cast. miatrofia.
• angl. myatrophy.
micció f. Acció d’orinar.
• cast. micción.
• angl. urination.
micetèmia f. Presència de fongs en la
sang.
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• cast. médico forense.
• angl. forensic doctor.
metge general m. i f. Metge que exercix la medicina sense tindre cap especialitat.
• cast. médico general.
• angl. general practitioner.
metgia f. Remei.
• cast. remedio (m.).
• angl. remedy.
metopi m. Punt antropomètric situat
en la línia mitjana del front, entre
les dos eminències frontals.
• cast. metopión.
• angl. metopion.
metòpic -a adj. Frontal 1.
• cast. metópico -ca.
• angl. metopic.
metòpion m. Metopi.
• cast. metopión.
• angl. metopion.
metopisme m. Estat del crani que presenta una sutura frontal o metòpica
persistent.
• cast. metopismo.
• angl. metopism.
metritis f. inv. Inflamació de l’úter.
• cast. metritis.
• angl. metritis.
metrorràgia f. Hemorràgia irregular i
patològica procedent de l’úter, amb
independència del cicle menstrual.
• cast. metrorragia.
• angl. metrorrhagia.
metrorrea f. Fluix abundant i anormal
provinent de la matriu.
• cast. metrorrea.
• angl. metrorrhoea.
metrorrexi f. Ruptura de l’úter.
• cast. metrorrexis.
• angl. metrorrhoexis.
metroscopi m. Endoscopi per a examinar la cavitat uterina.
• cast. metroscopio.
• angl. metroscope.
metroscòpia f. Exploració visual de la
cavitat uterina.
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• cast. micetemia.
• angl. mycethaemia.
micetoma m. Tumor d’origen inflamatori causat per fongs paràsits.
• cast. micetoma.
• angl. mycetoma.
micosi f. Afecció causada per fongs.
• cast. micosis.
• angl. mycosis.
micòtic -a adj. De la micosi o que hi té
relació.
• cast. micótico -ca.
• angl. mycotic.
microaneurisma f. Mínima dilatació
focal de les vènules i dels capil·lars
retinals que s’observa en la diabetis,
en l’obstrucció d’una vena retinal i
en el glaucoma.
• cast. microaneurisma.
• angl. microaneurysm.
microangiopatia f. Afecció dels vasos
sanguinis més menuts.
• cast. microangiopatía.
• angl. microangiopathy.
microcèfal -a adj. Que presenta microcefàlia.
• cast. microcéfalo -la.
• angl. microcephalic.
microcefàlia f. Dimensió reduïda del cap,
que coincidix amb una atròfia del cervell, sovint acompanyada d’idiotesa.
• cast. microcefalia.
• angl. microcephaly.
microcefalisme m. Microcefàlia.
• cast. microcefalia (f.).
• angl. microcephaly.
microcirurgia f. Cirurgia realitzada sobre estructures diminutes amb l’ajuda d’un microscopi.
• cast. microcirugía.
• angl. microsurgery.
microcirurgià -ana m. i f. Cirurgià especialitzat en microcirurgia.
• cast. microcirujano -na.
• angl. microsurgeon.
micròcit m. Eritròcit de diàmetre anormalment menut.
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• cast. microcito.
• angl. microcyte.
microcòria f. Pupil·la anormalment
menuda.
• cast. microcoria.
• angl. microcoria.
microdactília f. Menudesa anormal
dels dits dels peus i de les mans.
• cast. microdactilia.
• angl. microdactylous.
microestèsia f. Trastorn de la sensibilitat tàctil, caracteritzat per una alteració especial de les sensacions de
pes i de volum.
• cast. micostesia.
• angl. microsthesia.
microfonia f. Gran debilitat de la veu.
• cast. microfonía.
• angl. microphony.
microftàlmia f. Alteració que consistix
en les dimensions anormalment reduïdes del globus ocular.
• cast. microftalmia.
• angl. microphthalmia.
microglòssia f. Disminució del volum
de la llengua, que acompanya quasi
sempre les glossitis atròfiques cròniques, i la paràlisi bulbar progressiva i la de l’hipoglòs.
• cast. microglosia.
• angl. microglossia.
micrognàtia f. Menudesa anormal del
maxil·lar inferior, congènita o adquirida.
• cast. micrognatia.
• angl. micrognathia.
microinfart m. Infart diminut produït
per l’obstrucció d’una arteriola o
d’uns capil·lars.
• cast. microinfarto.
• angl. microinfarct.
micromèlia f. Curtedat de les extremitats en relació amb la llargària del
tronc, que es dona en algunes formes de nanisme.
• cast. micromelia.
• angl. micromelia.

mielític -a 1. adj. De la mielitis o que
hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que patix
mielitis.
• cast. mielítico -ca.
• angl. myelitic.
mielitis f. inv. Inflamació, aguda o crònica, de la medul·la, especialment
de la medul·la espinal.
• cast. mielitis.
• angl. myelitis.
mieloblastosi f. Presència de mieloblast en la sang.
• cast. mieloblastosis.
• angl. myeloblastosis.
mielocele f. Protrusió herniària de la
medul·la espinal a través d’una espina bífida.
• cast. mielocele.
• angl. myelocele.
mielocistocele f. Protrusió quistosa de
la medul·la espinal a través d’un defecte en el conducte raquidi.
• cast. mielocistocele.
• angl. myelocystocele.
mielocitosi f. Presència de mielòcits
en la sang.
• cast. mielocitosis.
• angl. myelocytosis.
mielodisplàsia f. Desenrotllament defectuós de la medul·la espinal que
produïx pertorbacions funcionals.
• cast. mielodisplasia.
• angl. myelodysplasia.
mieloencefalitis f. inv. Encefalomielitis.
• cast. mieloencefalitis.
• angl. encephalomyelitis.
mielofibrosi f. Síndrome mieloproliferativa que es caracteritza per fibrosi de la medul·la òssia, hemopoesi
hepàtica i esplènica i osteoesclerosi.
• cast. mielofibrosis.
• angl. myelofibrosis.
mieloide adj. 1. De la medul·la espinal
o de l’òssia, o que hi té relació. 2.
Semblant a la medul·la.
• cast. mieloide.
• angl. myeloid.
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microorquídia f. Menudesa dels testicles, freqüentment acompanyada
d’esterilitat.
• cast. microrquídea.
• angl. microorchidism.
micropia f. Fenomen subjectiu pel
qual les persones que el patixen
veuen els objectes més xicotets del
que són en realitat.
• cast. micropsia.
• angl. micropsia.
micropòdia f. Menudesa anormal dels
peus.
• cast. micropodia.
• angl. micropodia.
micròpsia f. Micropia.
• cast. micropsia.
• angl. micropsia.
microquíria f. Menudesa anormal de
les mans.
• cast. microquiria.
• angl. microchiria.
micròstom -a adj. Que té la boca menuda.
• cast. micróstomo -ma.
• angl. microstome.
micturició f. Micció.
• cast. micción.
• angl. miction.
midriasi f. Dilatació anormal de la
pupil·la amb immobilitat de l’iris.
• cast. midriasis.
• angl. mydriasis.
midriàtic -a 1. adj. De la midriasi o
que hi té relació. 2. adj. Que dilata
la pupil·la. 3. m. Agent que provoca
midriasi.
• cast. midriático -ca.
• angl. mydriatic.
miectomia f. Extirpació d’un múscul o
de part d’un múscul.
• cast. miectomía.
• angl. myectomy.
mièlic -a adj. De la medul·la espinal o
que hi té relació.
• cast. miélico -ca.
• angl. medullary.
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mieloma m. Tumor format per cèl·lules
pròpies del moll de l’os.
• cast. mieloma.
• angl. myeloma.
mielomalàcia f. Necrosi de la medul·la
espinal causada per l’oclusió d’una
o més artèries espinals, que afecta
la seua zona d’irrigació.
• cast. mielomalacia.
• angl. myelomalacia.
mielopatia f. Malaltia de la medul·la
espinal.
• cast. mielopatía.
• angl. myelopathy.
mielopoesi f. Formació, diferenciació
i maduració de les cèl·lules de la
sang en la medul·la òssia.
• cast. mielopoyesis.
• angl. myelopoiesis.
mieloproliferatiu -iva adj. Propi d’una
proliferació neoplàsica de les cèllules de la medul·la òssia.
• cast. mieloproliferativo -va.
• angl. myeloproliferative.
mielosi f. Leucèmia del sistema mieloide.
• cast. mielosis.
• angl. myelosis.
mielotòxic -a adj. Que té (una substància química o física) capacitat
d’alterar la mielopoesi.
• cast. mielotóxico -ca.
• angl. myelotoxic.
mielotoxicitat 1. f. Qualitat d’una
substància mielotòxica. 2. adj. Conjunt de trastorns ocasionats per
una substància mielotòxica.
• cast. mielotoxicidad.
• angl. myelotoxicity.
mienteri m. Capa muscular del budell.
• cast. mienterio.
• angl. myenteron.
mientèric -a adj. Del mienteri o que hi
té relació.
• cast. mientérico -ca.
• angl. myenteric.
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migranya f. Dolor intermitent que afecta una part del cap i que pot provocar vòmits i trastorns de la visió.
• cast. jaqueca.
• angl. migraine.
migranyós -osa 1. adj. De la migranya
o que hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que
té migranya.
• cast. migrañoso -sa.
• angl. migrainous.
miïtis f. inv. Inflamació del teixit muscular, primitiva o secundària a una
infecció general o a una inflamació
pròxima.
• cast. miítis.
• angl. myitis.
mílium m. Quist cutani globular, blanquinós, d’un a quatre mm de diàmetre, que apareix en la cara.
• cast. milio.
• angl. milium.
mineromedicinal adj. Que té (una aigua mineral) accions terapèutiques.
• cast. mineromedicinal.
• angl. mineromedicinal.
minova f. Adenopatia, especialment
crònica.
• cast. lamparón (m.).
• angl. scrofula.
mioblastoma m. Tumor de cèl·lules
musculars immadures, generalment
benigne, de localització diversa.
• cast. mioblastoma.
• angl. myoblastoma.
miocardi m. Part muscular del cor
compresa entre el pericardi i l’endocardi.
• cast. miocardio.
• angl. myocardium.
miocardioesclerosi f. Degeneració del
miocardi en què el teixit fibrós substituïx gradualment les fibres musculars.
• cast. miocardioesclerosis.
• angl. cardiomyosclerosis.
miocardiopatia f. Malaltia del miocardi,
especialment si no és inflamatòria.

miohemoglobinúria f. Mioglobinúria.
• cast. miohemoglobinuria.
• angl. myoglobinuria.
miolemma m. Sarcolemma.
• cast. miolema.
• angl. myolemma.
miòlisi f. Destrucció o degeneració de
les fibres musculars.
• cast. miólisis.
• angl. myolysis.
miologia f. Part de l’anatomia que estudia els músculs des del punt de
vista estructural, morfològic i funcional, i la seua disposició en relació
amb els elements esquelètics.
• cast. miología.
• angl. myology.
mioma m. Tumor benigne format per
teixit muscular, freqüent en el múscul uterí.
• cast. mioma.
• angl. myoma.
miomatosi f. Afecció consistent en la
presència de múltiples miomes.
• cast. miomatosis.
• angl. myomatosis.
miometri m. Túnica muscular que envolta l’úter en sentit horitzontal,
vertical i diagonal.
• cast. miometrio.
• angl. myometrium.
miop 1. adj. Que està afectat (un ull) de
miopia. 2. adj. i m. i f. Que patix miopia.
• cast. miope.
• angl. 1. person with myopia. 2. myopic.
miopatia f. Malaltia del sistema muscular esquelètic.
• cast. miopatía.
• angl. myopathy.
miopia f. Anomalia de la refracció estàtica de l’ull per la qual els rajos lluminosos paral·lels convergixen en
un punt situat davant de la retina.
• cast. miopía.
• angl. myopia.
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• cast. miocardiopatía.
• angl. myocardiopathy.
miocarditis f. inv. Inflamació del miocardi, produïda per diverses causes,
fonamentalment infeccioses.
• cast. miocarditis.
• angl. myocarditis.
miocardosi f. Afecció degenerativa
del miocardi.
• cast. miocardosis.
• angl. cardiomyopathy.
miòcit m. Fibra muscular.
• cast. miocito.
• angl. myocyte.
mioclònia f. Contracció involuntària de
les fibres musculars, no sistematitzada, que es repetix a intervals variables.
• cast. mioclonía.
• angl. myoclonus.
miodinàmia f. Força muscular.
• cast. miodinamia.
• angl. muscular force.
miodínia f. Miàlgia.
• cast. miodinia.
• angl. myalgia.
mioestèsia f. Sensibilitat muscular, sensació experimentada en els músculs
quan es contrauen.
• cast. mioestesia.
• angl. myoaesthesia.
mioglobinúria f. Presència de mioglobina en l’orina.
• cast. mioglobinuria.
• angl. myoglobinuria, urine myoglobin.
miògraf m. Aparell registrador destinat
a inscriure les contraccions musculars i a ampliar-les per a facilitar-ne
l’estudi de la forma, de la intensitat i
de la duració.
• cast. miógrafo.
• angl. myograph.
miografia f. 1. Part de l’anatomia que
té per objecte la descripció dels
músculs. 2. Ús del miògraf.
• cast. miografía.
• angl. myography.
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miosarcoma m. Tumor maligne del
teixit muscular.
• cast. miosarcoma.
• angl. myosarcoma.
miosi f. Contracció excessiva i permanent de la pupil·la ocular produïda
farmacològicament pels miòcits o
bé espontàniament.
• cast. miosis.
• angl. meiosis.
miositis f. inv. Miïtis.
• cast. miositis.
• angl. myositis.
miòtic -a 1. adj. De la miosi o que hi té
relació. 2. adj. i m. i f. Que patix miosi.
3. adj. i m. Que produïx (un agent)
miosi.
• cast. miótico -ca.
• angl. miotic.
miotomia f. Dissecció dels músculs.
• cast. miotomía.
• angl. myotomy.
miotonia f. Augment patològic del to
muscular.
• cast. miotonía.
• angl. myotonia.
miringitis f. inv. Inflamació de la membrana del timpà.
• cast. miringitis.
• angl. myringitis.
miringotomia f. Incisió quirúrgica de
la membrana timpànica.
• cast. miringotomía.
• angl. myringotomy.
mitral adj. De la vàlvula mitral o que hi
té relació.
• cast. mitral.
• angl. mitral.
mitridatisme m. Resistència als efectes
d’un verí, adquirida per mitjà de la seua
administració progressiva, començant
per dosis inofensives, i prolongada.
• cast. mitridatismo.
• angl. mithridatism.
mixedema m. Edema produït per infiltració de substància mucosa en
la pell, i rarament en els òrgans in248

terns, que resulta del mal funcionament de la glàndula tiroïdal.
• cast. mixedema.
• angl. myxedema.
mixoma m. Tumor poc consistent, d’estructura semblant al teixit mucós
embrionari, que es presenta en les
parts blanes de les extremitats i en
el cor.
• cast. mixoma.
• angl. myxoma.
mixosarcoma m. Tumor que es comporta com un fibrosarcoma i que té
l’estructura del teixit mucós.
• cast. mixosarcoma.
• angl. myxosarcoma.
moc m. 1. pl. Secreció de les mucoses
del nas. 2. sing. Mucositat.
• cast. moco.
• angl. 1. nasal discharge. 2. mucus.
mola f. Massa carnosa que es desenrotlla en l’úter amb aparences
d’embaràs i que finalment és expellida a l’exterior.
• cast. mola.
• angl. mole.
molar adj. 1. Dels queixals o que hi té
relació. 2. Propi de la mola uterina
o que té la naturalesa d’esta mola.
• cast. molar.
• angl. molar.
moll m. Medul·la òssia.
• cast. tuétano.
• angl. bone marrow.
mol·lície f. Tovor anormal o patològica
d’un òrgan.
• cast. molicie.
• angl. softness.
mol·lusc m. Afecció de la pell, caracteritzada principalment per la formació de xicotets tumors cutanis,
blans i redons.
• cast. molusco.
• angl. molluscum.
monitor m. Aparell electrònic destinat
a la vigilància automàtica d’una o diverses constants vitals dels malalts.

• cast. muñeca.
• angl. wrist.
monyiquera f. Bena elàstica utilitzada
per a immobilitzar les monyiques.
• cast. muñequera.
• angl. wristband.
monyó m. Porció d’un membre amputat compresa entre l’extrem de
la secció i l’articulació més pròxima.
• cast. muñón.
• angl. stump.
mòrbid -a adj. Morbós.
• cast. mórbido -da.
• angl. pathological.
morbiditat f. 1. Estat de malaltia. 2.
Proporció de persones en relació
amb la població total que estan
afectades per una malaltia en un
lloc i un temps determinat. 3. Estudi
dels efectes d’una malaltia en una
població.
• cast. morbilidad.
• angl. morbidity.
morbífic -a adj. Que produïx malaltia.
• cast. morbífico -ca.
• angl. morbiphic.
morbilitat f. Morbiditat.
• cast. morbilidad.
• angl. morbidity.
morbil·lós -osa adj. Que fa referència
a la pallola.
• cast. morbiliforme.
• angl. morbilliform.
morbós -osa adj. 1. De la malaltia o
que hi té relació. 2. Que és indici o
efecte d’una malaltia.
• cast. morboso -sa.
• angl. morbid.
morfea f. Erupció cutània caracteritzada per l’aparició de taques blanques en la pell voltades d’un anell
de color lila característic.
• cast. morfea.
• angl. morphea.
morfinisme m. Intoxicació crònica causada per un consum prolongat de
morfina.
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• cast. monitor.
• angl. monitor.
monitorar v. tr. Vigilar (l’evolució d’un
fenomen) a través de monitors per
a seguir el curs i l’estat d’un malalt.
• cast. monitorizar.
• angl. to monitor.
monoblèpsia f. 1. Estat de la visió caracteritzat pel fet de ser més nítida
quan es mira amb un sol ull que
quan es mira amb els dos. 2. Estat
patològic en què el malalt només
percep un sol color.
• cast. 1. monoblepsia. 2. monocromatismo (m.).
• angl. 1. monoblepsis. 2. complete
color blindness.
monocitosi f. Augment de la proporció dels monòcits en la sang.
• cast. monocitosis.
• angl. monocytosis.
monoftàlmic -a adj. Que té un sol ull.
• cast. monoftálmico -ca.
• angl. monophtalmic.
mononeuritis f. inv. Inflamació que
afecta un sol tronc nerviós.
• cast. mononeuritis.
• angl. mononeuritis.
mononucleosi f. Augment anormal
del nombre de leucòcits mononuclears circulants en la sang.
• cast. mononucleosis.
• angl. mononucleosis.
monoplegia f. Paràlisi completa d’una
extremitat o d’un sol grup muscular.
• cast. monoplejía.
• angl. monoplegia.
monorquídia f. Anomalia consistent
en la presència d’un sol testicle en
la bossa escrotal.
• cast. monorquidia.
• angl. monorchism.
monozigòtic -a adj. Univitel·lí.
• cast. monocigótico -ca.
• angl. monocygotic.
monyica f. Part del cos humà en què
s’articula la mà amb l’avantbraç.
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• cast. morfinismo.
• angl. morphinism.
morfinòman -a adj. i m. i f. Addicte a la
morfina.
• cast. morfinómano -na.
• angl. morphine addict.
mort f. Cessament de la vida.
• cast. muerte.
• angl. death.
motilitat f. 1. Facultat de moure’s. 2.
Capacitat de la major part dels organismes vius de moure’s espontàniament o en resposta a estímuls
de diversa naturalesa.
• cast. movilidad.
• angl. mobility.
motricitat f. Capacitat del sistema
nerviós central i del sistema neuromuscular per a produir moviments
voluntaris, automàtics i reflexos.
• cast. motricidad.
• angl. motricity.
mucífer -a adj. Mucós.
• cast. mucífero -ra.
• angl. muciferous.
muciforme adj. Que té aspecte de mucus.
• cast. muciforme.
• angl. muciform.
mucípar -a adj. Que produïx mucositat o mucina.
• cast. mucíparo -ra.
• angl. muciparous.
mucocele f. 1. Quist ple de mucositat.
2. Dilatació catarral del sac lacrimal.
3. Pòlip mucós.
• cast. mucocele.
• angl. mucocele.
mucoide adj. Semblant a la mucositat.
• cast. mucoide.
• angl. mucoid.
mucolític -a adj. i m. Que té la propietat de dissoldre el moc i de facilitar
la secreció de les mucositats del
tracte respiratori.
• cast. mucolítico -ca.
• angl. mucolytic.
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mucopolisacaridosi f. Malaltia hereditària caracteritzada per la falta
d’algun enzim que degrade els
mucopolisacàrids, per la qual cosa
s’acumulen patològicament en els
teixits orgànics.
• cast. mucopolisacaridosis.
• angl. mucopolysaccharidosis.
mucopurulent -a adj. Que conté mucositat i pus.
• cast. mucopurulento -ta.
• angl. mucopurulent.
mucós -osa adj. 1. De la mucositat o
que hi té relació. 2. Que produïx
mucositats o en conté.
• cast. mucoso -sa.
• angl. mucous.
mucosa f. Membrana que cobrix l’interior dels òrgans buits que comuniquen amb l’exterior.
• cast. mucosa.
• angl. mucosa.
mucositat f. 1. Substància espessa i
apegalosa secretada per les glàndules mucoses i les cèl·lules glandulars.
2. Qualitat de mucós.
• cast. mucosidad.
• angl. 1. excess mucus. 2. mucous.
mucositis f. inv. Inflamació de les mucoses.
• cast. mucositis.
• angl. mucitis.
mucoviscidosi f. Malaltia hereditària
caracteritzada per les secrecions
anormals de les glàndules exocrines,
que afecta l’aparell digestiu, l’aparell
respiratori i les glàndules sudorípares.
• cast. muscoviscidosis.
• angl. cystic fibrosis.
mucró m. Extremitat en punta d’un òrgan o d’una part orgànica.
• cast. mucrón.
• angl. mucro.
mudesa f. Impossibilitat física de parlar.
• cast. mudez.
• angl. muteness.

• cast. musculatura.
• angl. musculature.
musculocutani -ània adj. Que innerva (un nervi sensitiu i motor) els
músculs coracobraquial, bíceps i
braquial anterior del braç i la mitat
externa de la pell de l’avantbraç.
• cast. musculocutáneo -a.
• angl. musculocutaneous.
musicoterapeuta m. i f. Especialista en
musicoteràpia.
• cast. musicoterapeuta.
• angl. music therapist.
musicoteràpia f. Utilització de la música amb una finalitat terapèutica.
• cast. musicoterapia.
• angl. music therapy.
mussol m. Inflamació d’una glàndula
sebàcia a la vora d’una parpella.
• cast. orzuelo.
• angl. stye.
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mugró m. Protuberància situada en
el centre de l’arèola mamària, amb
orificis xicotets on desemboquen
els conductes galactòfors.
• cast. pezón.
• angl. nipple.
muguet m. Afecció causada pel fong
Candida albicans, el qual produïx
unes plaques blanques sobre una
base ulcerosa que apareixen en la
mucosa lingual i bucal.
• cast. muguet.
• angl. thrush.
multilobular adj. 1. Format per diversos lòbuls. 2. Que afecta més d’un
lòbul.
• cast. multilobular.
• angl. multilobular.
multineuritis f. inv. Afectació de diferents troncs nerviosos en forma de
mononeuritis múltiple asincrònica
o asimètrica o metabòlica.
• cast. multineuritis.
• angl. mononeuritis multiplex.
murmuri m. Soroll greu i suau que
se sent per auscultació en algunes
parts del cos.
• cast. murmullo.
• angl. sound.
muscle m. Regió superior i lateral del
cos, situada a cada costat del coll,
en la unió del braç amb el tronc.
• cast. hombro.
• angl. shoulder.
múscul m. Òrgan carnós que, gràcies a
la seua contractilitat, és l’instrument
immediat per a produir o contrarestar els moviments.
• cast. músculo.
• angl. muscle.
muscular adj. 1. Dels músculs o que
hi té relació. 2. Que consistix en un
múscul o músculs.
• cast. muscular.
• angl. muscular.
musculatura f. Conjunt i disposició
dels músculs del cos.
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narcòtic -a 1. adj. De la narcosi o que hi
té relació. 2. adj. i m. Que produïx (una
substància) son profund o sopor.
• cast. narcótico.
• angl. narcotic.
narcotisme m. 1. Conjunt dels efectes
produïts per les substàncies narcòtiques. 2. Desig immoderat de narcòtics. 3. Producció de la narcosi.
• cast. narcotismo.
• angl. narcotism.
narcotització f. Acció de narcotitzar.
• cast. narcotización.
• angl. narcotisation.
narcotitzar v. tr. 1. Administrar un narcòtic. 2. Posar en estat de narcosi.
• cast. narcotizar.
• angl. to narcotise.
nariu m. Obertura anterior de les cavitats nasals.
• cast. narina (f.).
• angl. nostril.
nas [pl. nassos] m. 1. Protuberància situada en la part mitjana de la cara,
entre la boca i el front, que té la
forma d’una piràmide triangular de
vèrtex superior i base inferior, amb
dos forats. 2. Òrgan de l’olfacte que
consta bàsicament de dos cavitats
revestides d’una membrana mucosa que comuniquen posteriorment
amb la faringe.
• cast. nariz.
• angl. nose.
nasal adj. Del nas o de l’aparell olfactori, o que hi té relació.
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nafra f. 1. Ferida. 2. Llaga.
• cast. 1. herida. 2. llaga.
• angl. 1. wound. 2. sore.
nafrar v. tr. i pron. 1. Ferir. 2. Llagar.
• cast. 1. herir. 2. llagar.
• angl. 1. to wound. 2. to produce
sores.
naixement m. 1. Acció de nàixer, d’eixir del claustre matern el fetus viable. 2. Punt d’origen d’una artèria o
un tumor.
• cast. nacimiento.
• angl. birth.
nàixer v. intr. Eixir del claustre matern.
• cast. nacer.
• angl. to be born.
nanisme m. Trastorn patològic del creixement caracteritzat per un pes i
una talla inferiors en un 40 % als que
presenta un individu de la mateixa
edat i raça.
• cast. enanismo.
• angl. dwarfism.
nano -a adj. i m. i f. Que patix nanisme.
• cast. enano -na.
• angl. dwarf.
narcolèpsia f. Accés sobtat i irresistible
de son, que pot durar des de pocs
minuts fins a unes quantes hores.
• cast. narcolepsia.
• angl. narcolepsy.
narcosi f. Estat de sopor produït per
un narcòtic.
• cast. narcosis.
• angl. narcosis.
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• cast. nasal.
• angl. nasal.
nasofaringe f. Part de la faringe situada darrere de les fosses nasals, per
damunt del vel del paladar.
• cast. nasofaringe.
• angl. nasopharynx.
nasofaringi -íngia adj. 1. De la nasofaringe o que hi té relació. 2. Que va
del nas a la faringe.
• cast. nasofaríngeo -a.
• angl. nasopharyngeal.
nasofaringitis f. inv. Inflamació nasofaríngia.
• cast. nasofaringitis.
• angl. nasopharyngitis.
nasogàstric -a adj. 1. Del nas i de l’estómac, o que hi té relació. 2. Que va
del nas a l’estómac.
• cast. nasogástrico -ca.
• angl. nasogastric.
natgera f. Regió del cos formada per
les natges.
• cast. nalgatorio (m.).
• angl. bottom.
natja f. Part carnosa del cos situada en
la part inferoposterior del tronc, entre la cuixa i la cintura.
• cast. nalga.
• angl. buttock.
natrèmia f. Taxa de sodi que conté la
sang d’una persona normal.
• cast. natremia.
• angl. blood sodium level.
naturisme m. Doctrina mèdica que
propugna la utilització d’agents naturals per a preservar la salut i tractar les malalties.
• cast. naturismo.
• angl. naturism.
naturista (o naturiste -a) 1. adj. Del
naturisme o que hi té relació. 2. m.
i f. Partidari del naturisme.
• cast. naturista.
• angl. 1. naturopathic. 2. naturist.
naturòpata m. i f. Especialista en naturisme.
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• cast. naturópata.
• angl. naturopath.
naturopatia f. Naturisme.
• cast. naturopatía.
• angl. naturopathy, natural medicine.
nàusea f. [usat generalment en plural]
Sensació de malestar que indica la
proximitat del vòmit.
• cast. náusea.
• angl. nausea.
navicular m. Escafoide 1.
• cast. navicular.
• angl. navicular.
nebulitzador -a adj. i m. Que permet
(un aparell polvoritzador) obtindre
una dispersió fina d’una substància
medicamentosa.
• cast. nebulizador -ra.
• angl. nebuliser.
necàtor m. Nematode (Necator americanus) que habita en l’intestí prim
humà i produïx anèmia, les larves
del qual poden perforar la pell i
passar a la sang i a l’intestí.
• cast. necátor.
• angl. Necator hookworm.
necrobiosi f. Destrucció cel·lular que
es produïx lentament en el si d’un
òrgan viu.
• cast. necrobiosis.
• angl. necrobiosis.
necrobiòtic -a adj. De la necrobiosi o
que hi té relació.
• cast. necrobiótico -ca.
• angl. necrobiotic.
necròlisi f. Necrosi i exfoliació o despreniment d’un teixit.
• cast. necrólisis.
• angl. necrolysis.
necròpsia f. Autòpsia.
• cast. necropsia.
• angl. autopsy.
necrosar v. tr. i pron. Produir una necrosi.
• cast. necrosar.
• angl. to necrotise.

nefró m. Unitat anatòmica i funcional
del renyó.
• cast. nefrón.
• angl. nephron.
nefroangioesclerosi f. Nefropatia caracteritzada per la presència d’alteracions arterioescleròtiques en els
vasos del renyó.
• cast. nefroangioesclerosis.
• angl. nephroangiosclerosis.
nefrocalcinosi f. Presència de depòsits de calci en el renyó.
• cast. nefrocalcinosis.
• angl. nephrocalcinosis.
nefrocele f. Hèrnia de renyó.
• cast. nefrocele.
• angl. nephrocele.
nefroesclerosi f. Esclerosi o fibrosi del
renyó produïda per lesions arterials
progressives.
• cast. nefroesclerosis.
• angl. nephrosclerosis.
nefròleg -òloga m. i f. Especialista en
nefrologia.
• cast. nefrólogo -ga.
• angl. nephrologist.
nefròlisi f. 1. Destrucció de la substància renal. 2. Intervenció quirúrgica
que consistix a separar el renyó inflamat de les seues adherències.
• cast. nefrólisis.
• angl. nephrolysis.
nefrolitiasi f. Presència de càlculs en
les vies urinàries.
• cast. nefrolitiasis.
• angl. nephrolithiasis.
nefrolític -a adj. Dels càlculs renals o
que hi té relació.
• cast. nefrolítico -ca.
• angl. nephrolytic.
nefrologia f. Part de la medicina que
s’ocupa de l’anatomia, la fisiologia i
la patologia del renyó.
• cast. nefrología.
• angl. nephrology.
nefrològic -a adj. De la nefrologia o
que hi té relació.
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necrosat -ada adj. Que ha patit (un teixit) una necrosi.
• cast. necrosado -da.
• angl. necrotised.
necroscòpia f. Autòpsia.
• cast. necroscopia.
• angl. autopsy.
necroscòpic -a adj. De la necroscòpia
o que hi té relació.
• cast. necroscópico -ca.
• angl. necroscopic.
necrosi f. Mort dels teixits.
• cast. necrosis.
• angl. necrosis.
necrospèrmia f. Necrosi o immobilitat
dels espermatozoides en l’esperma.
• cast. necrospermia.
• angl. necrospermia.
necròtic -a adj. De la necrosi o que hi
té relació.
• cast. necrótico -ca.
• angl. necrotic.
nefèlion m. Nubècula.
• cast. nefelión.
• angl. nebula.
nefelopia f. Defecte de la visió per enterboliment de la còrnia o dels medis oculars.
• cast. nefelopía.
• angl. nephelopia.
nefràlgia f. Dolor neuràlgic situat en
els renyons.
• cast. nefralgia.
• angl. nephralgia.
nefrectomia f. Intervenció quirúrgica
consistent en l’extirpació total o
parcial d’un renyó.
• cast. nefrectomía.
• angl. nephrectomy.
nefrític -a 1. adj. De la nefritis o que hi
té relació. 2. adj. i m. i f. Afectat de nefritis. 3. adj. Renal.
• cast. nefrítico -ca.
• angl. nephritic.
nefritis f. inv. Inflamació renal.
• cast. nefritis.
• angl. nephritis.
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• cast. nefrológico -ca.
• angl. nephrological.
nefrona f. Nefró.
• cast. nefrona.
• angl. nephron.
nefropatia f. Malaltia renal.
• cast. nefropatía.
• angl. nephropathy.
nefroptosi f. Desplaçament i mobilitat
anormal del renyó a conseqüència
d’un relaxament dels seus mitjans
de fixació.
• cast. nefroptosis.
• angl. renal ptosis.
nefrosi f. Malaltia renal no inflamatòria, ocasionada per lesions degeneratives difuses de la membrana
basal del glomèrul.
• cast. nefrosis.
• angl. nephrosis.
nefrostomia f. Formació quirúrgica
d’una fístula permanent en el renyó
o en la pelvis renal, que possibilita
l’eixida de l’orina a l’exterior.
• cast. nefrostomía.
• angl. nephrostomia.
nefròtic -a adj. 1. De la nefrosi o que hi
té relació. 2. Que patix nefrosi.
• cast. nefrótico -ca.
• angl. nephrotic.
nefrotomia f. Incisió quirúrgica del
renyó.
• cast. nefrotomía.
• angl. nephrotomy.
negatoscopi m. Aparell que consistix en una superfície translúcida illuminada per la part posterior i que
servix per a observar radiografies,
negatius o diapositives per transparència.
• cast. negatoscopio.
• angl. negatoscope.
neoencèfal m. Part de l’encèfal que
està essencialment formada pel
neopal·li del cervell.
• cast. neoencéfalo.
• angl. neoncephalon.
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neoformació f. 1. Formació d’una neoplàsia. 2. Procés de regeneració
d’un teixit.
• cast. neoformación.
• angl. 1. tumour. 2. neoformation.
neonatal adj. Del nounat o de la neonatologia, o que hi té relació.
• cast. neonatal.
• angl. neonatal.
neonatòleg -òloga m. i f. Especialista
en neonatologia.
• cast. neonatólogo -ga.
• angl. neonatologist.
neonatologia f. Part de la medicina
que s’ocupa del nounat fins al primer mes de vida.
• cast. neonatología.
• angl. neonatology.
neopal·li m. Part filogenèticament
més recent i d’estructura més complexa del còrtex cerebral, que constituïx la porció més extensa.
• cast. neopalio.
• angl. neopalium.
neoplàsia f. 1. Formació d’un teixit nou
anormal, de caràcter tumoral, benigne o maligne. 2. Tumor de teixit
anormal.
• cast. neoplasia.
• angl. tumour.
neoplàsic -a adj. De la neoplàsia o que
hi té relació.
• cast. neoplásico -ca.
• angl. neoplastic.
neoplasma m. Neoplàsia 2.
• cast. neoplasia.
• angl. tumour.
neoplàstia f. Restauració d’un teixit o
d’un òrgan utilitzant teixits del mateix individu en qui es realitza la intervenció.
• cast. neoplastia.
• angl. neoplasty.
neoplàstic -a adj. De la neoplàstia o
que hi té relació.
• cast. neoplástico -ca.
• angl. neoplastic.

neurític -a 1. adj. De la neuritis o que
hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que patix
neuritis.
• cast. neurítico -ca.
• angl. neuritic.
neuritis f. inv. Afecció inflamatòria o
degenerativa d’un nervi perifèric.
• cast. neuritis.
• angl. neuritis.
neuroanatomia f. Part de l’anatomia
que estudia el sistema nerviós amb
una projecció funcional i aplicada.
• cast. neuroanatomía.
• angl. neuroanatomy.
neuroanatòmic -a adj. De la neuroanatomia o que hi té relació.
• cast. neuroanatómico -ca.
• angl. neuroanatomical.
neuroblastoma m. Tumor maligne derivat de les cèl·lules nervioses embrionàries.
• cast. neuroblastoma.
• angl. neuroblastoma.
neurocarcinoma m. Tumor maligne
de tipus pigmentari que apareix en
la pell i s’origina a partir d’un nevus
que degenera.
• cast. neurocarcinoma.
• angl. neurocarcinoma.
neurocirurgia f. Part de la cirurgia que
s’ocupa de les operacions quirúrgiques de les malalties del sistema
nerviós.
• cast. neurocirugía.
• angl. neurosurgery.
neurocirurgià -ana m. i f. Especialista
en neurocirurgia.
• cast. neurocirujano -na.
• angl. neurosurgeon.
neurocutani -ània adj. Del sistema
nerviós o dels nervis perifèrics i de
la pell o que hi té relació.
• cast. neurocutáneo -a.
• angl. neurocutaneous.
neurodegeneratiu -iva adj. 1. De la
degradació de les funcions neuronals o que hi té relació. 2. De les ma-
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nervi m. Òrgan en forma de cordonet
que posa en comunicació els centres nerviosos o els ganglis perifèrics amb les diferents parts del cos,
i que té la funció de transmetre les
sensacions i les impulsions motrius.
• cast. nervio.
• angl. nerve.
nerviós -osa adj. Dels nervis o que hi
té relació.
• cast. nervioso -sa.
• angl. nervous.
neulella f. Part inferior de l’os estern,
apèndix xifoide.
• cast. paletilla.
• angl. sternum cartilage.
neural adj. 1. Del sistema nerviós i de les
neurones, o que hi té relació. 2. Situat
en la regió de la medul·la espinal.
• cast. neural.
• angl. neural.
neuràlgia f. Dolor intens localitzat sobre el trajecte d’un nervi, que pot
ser espontani o provocat, continu o
paroxístic.
• cast. neuralgia.
• angl. neuralgia.
neuràlgic -a adj. De la neuràlgia o que
hi té relació.
• cast. neurálgico -ca.
• angl. neuralgic.
neurectomia f. Extirpació quirúrgica
total o parcial d’un o diversos nervis.
• cast. neurectomía.
• angl. neurectomy.
neurilemma m. Coberta exterior d’una
fibra nerviosa.
• cast. neurilema.
• angl. neurilemma.
neurinoma m. Tumor que s’origina
en un nervi perifèric, el més afectat
dels quals és l’acústic.
• cast. neurinoma.
• angl. neurinoma.
neurita f. Àxon.
• cast. neurita.
• angl. neurite.
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lalties neurodegeneratives o que hi
té relació.
• cast. neurodegenerativo -va.
• angl. neurodegenerative.
neurodèrmia f. 1. Dermatoneurosi en
què, a pesar d’una coentor intensa,
no hi ha reacció cutània. 2. Coentor
essencial de la pell.
• cast. neurodermia.
• angl. neurodermia.
neurodocitis f. inv. Neuràlgia o neuritis produïda per la compressió que
ocasiona una inflamació o un tumor situat principalment en un forat o conducte ossi que és travessat
per un nervi.
• cast. neurodocitis.
• angl. neurodocitis.
neuroendocrí -ina adj. De les connexions entre les cèl·lules endocrines i el
sistema nerviós, o que hi té relació.
• cast. neuroendocrino -na.
• angl. neuroendocrine.
neuroendocrinòleg -òloga m. i f. Especialista en neuroendocrinologia.
• cast. neuroendocrinólogo -ga.
• angl. neuroendocrinologist.
neuroendocrinologia f. Part de la medicina que s’ocupa de les relacions
entre el sistema nerviós i les glàndules de secreció interna.
• cast. neuroendocrinología.
• angl. neuroendocrinology.
neuroesquelet m. Part de l’endosquelet que recobrix i protegix el sistema nerviós central.
• cast. neuroesqueleto.
• angl. neuroskeleton.
neurofibroma m. Tumor originat en el
teixit conjuntiu dels nervis i format
per la proliferació del perineuri i l’endoneuri.
• cast. neurofibroma.
• angl. neurofibroma.
neurofibromatosi f. Malaltia caracteritzada per la formació de tumors en
els nervis i en la pell.
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• cast. neurofibromatosis.
• angl. neurofibromatosis.
neurofisiòleg -òloga m. Especialista
en neurofisiologia.
• cast. neurofisiólogo -ga.
• angl. neurophysiologist.
neurofisiologia f. Part de la fisiologia
que estudia les relacions entre l’estructura i la funció del sistema nerviós.
• cast. neurofisiología.
• angl. neurophysiology.
neurofisiològic -a adj. De la neurofisiologia o que hi té relació.
• cast. neurofisiológico -ca.
• angl. neurophysiological.
neurogènic -a adj. Que és d’origen
nerviós.
• cast. neurogénico -ca.
• angl. neurogenetic.
neurografia f. 1. Descripció del sistema nerviós. 2. Examen radiogràfic
del sistema nerviós.
• cast. neurografía.
• angl. neurography.
neurohipòfisi f. Lòbul posterior de la
hipòfisi, unit a l’hipotàlem per la tija
hipofisiària, on s’emmagatzemen les
hormones vasopressina i oxitocina.
• cast. neurohipófisis.
• angl. neurohypophysis.
neuròleg -òloga m. i f. Especialista en
neurologia.
• cast. neurólogo -ga.
• angl. neurologist.
neurolèptic -a 1. adj. Que calma la hiperactivitat neuromuscular. 2. m.
Fàrmac o agent que té una acció calmant global sobre el sistema nerviós.
• cast. neuroléptico -ca.
• angl. neuroleptic.
neuroleptoanalgèsia f. Estat d’indiferència psíquica i repòs motor sense
pèrdua profunda de la consciència,
produït per l’administració conjunta
d’agents analgèsics i neurolèptics.
• cast. neuroleptoanalgesia.
• angl. neuroleptanalgesia.

vixen per a establir relacions amb les
neurones veïnes, i l’àxon, que conduïx
l’impuls nerviós.
• cast. neurona.
• angl. neuron.
neuronitis f. inv. Inflamació d’una o diverses neurones.
• cast. neuronitis.
• angl. neuronitis.
neuronopatia f. Malaltia del sistema
nerviós perifèric deguda a la lesió del
cos neuronal de les motoneurones.
• cast. neuronopatía.
• angl. neuronopathy.
neuròpata adj. i m. i f. Que patix una
malaltia del sistema nerviós.
• cast. neurópata.
• angl. neuropath.
neuropatia f. Afecció del sistema nerviós.
• cast. neuropatía.
• angl. neuropathy.
neuropàtic -a 1. adj. De la neuropatia
o que hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que
patix una neuropatia.
• cast. neuropático -ca.
• angl. neuropathic.
neuropatòleg -òloga m. i f. Especialista en neuropatologia.
• cast. neuropatólogo -ga.
• angl. neuropathologist.
neuropatologia f. Part de la medicina
que s’ocupa de les malalties i les lesions del sistema nerviós.
• cast. neuropatología.
• angl. neuropathology.
neuroprotector -a adj. Que ajuda a conservar o a mantindre el bon funcionament del sistema nerviós i el protegix
davant de les agressions externes.
• cast. neuroprotector -ra.
• angl. neuroprotective.
neurorràfia f. Sutura dels dos caps d’un
nervi.
• cast. neurorrafia.
• angl. neurorrhaphy.
neurosecreció f. Producció i alliberament en el corrent circulatori de
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neuroleptoanestèsia f. Tècnica d’anestèsia combinada que a més del neurolèptic i l’analgèsic usats en la neuroleptoanalgèsia, utilitza també un
anestèsic general.
• cast. neuroleptoanestesia.
• angl. neuroleptoanaesthesia.
neurolingüística f. Ciència que estudia les relacions entre les lesions del
cervell i els trastorns del llenguatge.
• cast. neurolingüística.
• angl. neurolinguistics.
neuròlisi f. 1. Destrucció o dissolució
total o parcial del teixit nerviós.
2. Alliberament d’un nervi de les
adherències del teixit conjuntiu o
cicatricial que l’engloben.
• cast. neurólisis.
• angl. neurolysis.
neurolític -a adj. Que destruïx la substància nerviosa.
• cast. neurolítico -ca.
• angl. neurolythic.
neurologia f. Part de la medicina que
estudia l’anatomia, la fisiologia i la
patologia del sistema nerviós.
• cast. neurología.
• angl. neurology.
neurològic -a adj. De la neurologia o
que hi té relació.
• cast. neurológico -ca.
• angl. neurological.
neurolues f. inv. Neurosífilis.
• cast. neurolúes.
• angl. neurosyphilis.
neuroma m. Tumor format per teixit
nerviós, ganglionar o fascicular.
• cast. neuroma.
• angl. neuroma.
neuromielitis f. inv. Inflamació simultània de la medul·la espinal i d’un o
diversos nervis.
• cast. neuromielitis.
• angl. neuromyelitis.
neurona f. Cèl·lula del sistema nerviós,
constituïda pel cos cel·lular, unes
prolongacions dendrítiques, que ser-
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substàncies de secreció per les terminacions nervioses de certes cèllules del cervell.
• cast. neurosecreción.
• angl. neurosecretion.
neurosífilis f. inv. Afectació sifilítica del
sistema nerviós.
• cast. neurosífilis.
• angl. neurosyphilis.
neuròtom m. Instrument de doble tall,
llarg i estret, que s’utilitza per a tallar els nervis i estudiar-los.
• cast. neurótomo.
• angl. neurotome.
neurotomia f. 1. Secció quirúrgica d’un
nervi. 2. Anatomia o dissecció del
sistema nerviós.
• cast. neurotomía.
• angl. neurotomy.
neurotòxic -a adj. Que inhibix o altera
greument (una substància) les funcions del sistema nerviós.
• cast. neurotóxico -ca.
• angl. neurotoxic.
neurotoxicitat f. Aptitud per a produir acció nociva sobre el teixit
nerviós.
• cast. neurotoxicidad.
• angl. neurotoxicity.
neurotoxina f. Substància tòxica per a
la integritat estructural o funcional
de la neurona.
• cast. neurotoxina.
• angl. neurotoxin.
neurotransmissió f. Transmissió del
flux nerviós.
• cast. neurotransmisión.
• angl. neurotransmission.
neurotransmissor m. Agent químic
que té per funció transmetre els impulsos nerviosos a través de la sinapsi neuronal.
• cast. neurotransmisor.
• angl. neurotransmitter.
neuròtrop -a adj. Que té (un virus, un
organisme, una substància) afinitat
amb el sistema nerviós.
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• cast. neurótropo -pa.
• angl. neurotrope.
neurotròpic -a adj. Neuròtrop.
• cast. neurotrópico -ca.
• angl. neurotropic.
neurotropisme m. Tendència de les
fibres nervioses en creixement a dirigir els àxons o les dendrites cap a
cèl·lules i teixits específics.
• cast. neurotropismo.
• angl. neurotropism.
neurovascular adj. Del sistema nerviós i dels vasos sanguinis alhora, o
que hi té relació.
• cast. neurovascular.
• angl. neurovascular.
neutròfil -a adj. 1. Que presenta (un
leucòcit) granulacions citoplasmàtiques que estan tenyides tant pels
colorants àcids com pels bàsics. 2.
Que es tiny (l’estructura d’alguns
teixits) preferentment amb colorants neutres.
• cast. neutrófilo -la.
• angl. neutrophilic.
neutronografia f. Radiografia realitzada per mitjà d’un feix de neutrons.
• cast. neutronografía.
• angl. neutronography.
neutropènia f. Insuficiència de cèl·lules neutròfiles en la sang.
• cast. neutropenia.
• angl. neutropenia.
nevocarcinoma m. Neurocarcinoma.
• cast. nevocarcinoma.
• angl. neurocarcinoma.
nevus m. inv. Malformació benigna
de la pell, circumscrita i congènita,
en forma de taca de color marró o
blavós.
• cast. nevus.
• angl. nevus.
nicotinisme m. Intoxicació aguda o
crònica de nicotina produïda per
l’ús excessiu de tabac.
• cast. nicotinismo.
• angl. nicotinism.

nodositat f. 1. Producció accidental
que dona al tacte la sensació d’un
cos dur més o menys arredonit i netament circumscrit. 2. Tumefacció o
induració circumscrita.
• cast. nudosidad.
• angl. nodosity.
nòdul m. Nodositat o concreció de
poc volum.
• cast. nódulo.
• angl. nodule.
noma f. Gangrena de la mucosa de les
galtes que es manifesta majoritàriament en xiquets dèbils durant el
transcurs de les malalties infeccioses.
• cast. noma.
• angl. noma.
nonat -ada adj. 1. Que encara no ha
nascut. 2. No nat naturalment, sinó
tret del claustre matern per mitjà de
l’operació cesària.
• cast. nonato -ta.
• angl. 1. unborn. 2. born by C-section.
normocàpnia f. Situació en què hi ha
una concentració normal d’anhídrid carbònic en la sang.
• cast. normocapnia.
• angl. normocapnia.
normocàpnic -a adj. De la normocàpnia o que hi té relació.
• cast. normocápnico -ca.
• angl. normocapnic.
normòcit m. Eritròcit de mida, forma i
color normals.
• cast. normocito.
• angl. normocyte.
normotens -a adj. i m. i f. Que té la
pressió arterial normal.
• cast. normotenso -sa.
• angl. normotensive.
nosencèfal -a adj. i m. i f. Que presenta
(un fetus) grans defectes del desenvolupament del crani i de l’encèfal.
• cast. nosencéfalo -la.
• angl. nosencephalus.
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nictalop adj. i m. i f. Que patix nictalopia.
• cast. nictálope.
• angl. nyctalope.
nictalopia f. Disminució de la visió
durant el dia o amb il·luminació
brillant.
• cast. nictalopía.
• angl. nyctalopy.
nictitació f. Acció de parpellejar per
contracció o convulsió del múscul
orbicular de la parpella.
• cast. nictitación.
• angl. nictitation.
nictúria f. Micció predominantment
nocturna, amb inversió del ritme
normal de diuresi.
• cast. nicturia.
• angl. nocturia.
nifablèpsia f. Ceguera produïda per
l’exposició insistent a un excés d’illuminació d’un lloc nevat.
• cast. nifablepsia.
• angl. niphablepsia.
nimfes f. pl. Llavis menors de la vulva.
• cast. ninfas.
• angl. nymphae.
nina (o nineta) de l’ull f. Pupil·la.
• cast. niña del ojo.
• angl. pupil.
nistagme m. Moviment espontani,
ràpid i rítmic dels ulls produït en
l’eix horitzontal o el vertical de l’òrbita ocular, que revela alteracions
patològiques del sistema nerviós o
de l’orella interna.
• cast. nistagmo.
• angl. nystagmus.
nociceptiu -iva adj. Que rep impressions doloroses o desfavorables.
• cast. nociceptivo -va.
• angl. nociceptive.
node m. 1. Protuberància arredonida i
dura, subcutània o periarticular, de
teixit normal o patològic. 2. Nòdul.
• cast. 1. node. 2. nódulo.
• angl. 1. node. 2. nodule.
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nosocomi m. 1. Hospital. 2. Infermeria 1.
• cast. nosocomio.
• angl. nosocomium.
nosocomial adj. D’un nosocomi o que
hi té relació.
• cast. nosocomial.
• angl. nosocomial.
nosogènia f. Patogènia.
• cast. nosogenia.
• angl. nosogeny.
nosografia f. Part de la nosologia que
tracta de la descripció de les malalties.
• cast. nosografía.
• angl. nosography.
nosologia f. Part de la medicina que
descriu, diferencia i classifica les
malalties.
• cast. nosología.
• angl. nosology.
nounat -ada adj. i m. i f. Acabat de nàixer.
• cast. recién nacido -da.
• angl. newborn.
nubècula f. 1. Taca xicoteta blanquinosa que es forma a la còrnia de l’ull. 2.
Opacitat o enterboliment de l’orina
en forma de núvol.
• cast. nubécula.
• angl. 1. nebula. 2. nubecula.
nuc m. 1. Juntura dels ossos dels dits.
2. Tumor o induració circumscrita.
• cast. nudo.
• angl. knot.
nuca f. Part posterior del cap i superior
del bescoll, tos.
• cast. nuca.
• angl. nape.
nucli m. Orgànul esfèric o ovoide, separat del citoplasma per una membrana, que regula el metabolisme,
el creixement i la reproducció cellulars.
• cast. núcleo.
• angl. nucleus.
nul·lípara adj. i f. Que no ha parit (una
dona).
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• cast. nulípara.
• angl. nullipara.
nul·liparitat f. Condició de la dona
nul·lípara.
• cast. nuliparidad.
• angl. nullipararity.
nutrició f. 1. Conjunt de processos per
mitjà dels quals els éssers vius utilitzen l’energia i la matèria del medi
que els envolta per a transformar-la
en la seua pròpia matèria viva. 2.
Ciència, relacionada amb la bromatologia, que estudia la relació entre
els aliments i la salut.
• cast. nutrición.
• angl. nutrition.
nutricional adj. De la nutrició o que hi
té relació.
• cast. nutricional.
• angl. nutritional.
nutricionista (o nutricioniste -a) m. i
f. Especialista en nutrició.
• cast. nutricionista.
• angl. nutritionist.
nutrient adj. i m. Que és útil (una substància) per al metabolisme orgànic,
que es troba en els aliments i que
s’incorpora a l’organisme per mitjà
de la digestió.
• cast. nutriente.
• angl. nutrient.
nutritiu -iva adj. 1. De la nutrició o que
hi té relació. 2. Que nodrix.
• cast. nutritivo -va.
• angl. 1. nutritional. 2. nutritive.

• cast. obnubilación.
• angl. obnubilation.
obriboques m. inv. Instrument per a
mantindre la boca oberta.
• cast. abrebocas.
• angl. gag.
observació f. 1. Mètode d’estudi en què,
a diferencia de l’experimentació, l’investigador no intervé per a modificar
el fenomen investigat, sinó que es limita a examinar-lo detingudament. 2.
Actitud diagnòstica i terapèutica que
propugna la vigilància del pacient a
través de mesures específiques, que
varien en funció de la malaltia o el trastorn avaluats. 3. Àrea complementària
d’hospitalització, dotada de personal
propi, on s’atén de manera transitòria els pacients que requerixen més
vigilància de l’habitual abans de decidir-ne l’ingrés o l’alta.
• cast. observación.
• angl. observation.
obstetre -a m. i f. Tocòleg.
• cast. obstetra.
• angl. obstetrician.
obstètric -a adj. De l’obstetrícia o que
hi té relació.
• cast. obstétrico -ca.
• angl. obstetric, obstetrical.
obstetrícia f. Tocologia.
• cast. obstetricia.
• angl. obstetrics.
obstrucció f. Impediment per al pas
de les matèries sòlides, líquides o
gasoses en un conducte orgànic.
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obducció f. Autòpsia que es fa amb finalitats mèdiques o legals.
• cast. obducción.
• angl. obduction.
obés -esa adj. i m. i f. Que patix obesitat.
• cast. obeso -sa.
• angl. person with obesity.
obesitat f. Malaltia que consistix en
l’augment patològic del greix del
cos en una persona, que provoca un
pes superior al normal.
• cast. obesidad.
• angl. obesity.
òbex m. Làmina transversal senar, de
forma triangular, situada en la part
inferior del quart ventricle.
• cast. óbex.
• angl. obex.
oblic -íqua adj. i m. Que exercix la seua
funció (un múscul) seguint direccions
no paral·leles al pla de simetria del cos.
• cast. oblicuo -cua.
• angl. oblique.
obliterar v. tr. i pron. Obstruir o tancar
per complet (la llum d’un conducte
o d’una cavitat orgànica).
• cast. obliterar.
• angl. to obliterate.
obmutescència f. Pèrdua de la parla,
afonia.
• cast. obmutescencia.
• angl. obmutescence.
obnubilació f. 1. Enfosquiment morbós
de la vista. 2. Trastorn mental caracteritzat per la lentitud de pensament
i l’ofuscació.
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• cast. obstrucción.
• angl. obstruction.
obturació f. Acció o efecte d’obturar.
• cast. obturación.
• angl. obturation.
obturar v. tr. Tapar o tancar (una obertura o un conducte).
• cast. obturar.
• angl. to obturate, to occlude.
occípit m. Part inferior i posterior del
cap.
• cast. occipucio.
• angl. occiput.
occipital 1. adj. De l’occípit o que hi té
relació. 2. m. Os de la part posterior
del crani, pla, central i simètric, de
forma romboïdal, que constituïx el
límit posterior del cap.
• cast. occipital.
• angl. 1. occipital. 2. occipital bone.
occipitoparietal adj. Dels ossos i de
les regions occipitals i parietals, o
que hi té relació.
• cast. occipitoparietal.
• angl. occipitoparietal.
oclusió f. 1. Tancament de les vores
d’una obertura natural, com la dels
llavis o la de les parpelles. 2. Imperforació.
• cast. oclusión.
• angl. occlusion.
ocrodèrmia f. Pal·lidesa, grogor de la
pell.
• cast. ocrodermia.
• angl. ochrodermia.
ocrònosi f. Afecció caracteritzada per
la coloració negrenca dels cartílags
i dels tendons.
• cast. ocronosis.
• angl. ochronosis.
ocular 1. adj. De l’ull o que hi té relació.
2. adj. Percebut pels ulls. 3. m. Lent
o sistema de lents d’un instrument
òptic que està situat en el lloc on
l’observador aplica l’ull i que servix
per a augmentar la imatge produïda per l’objectiu.
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• cast. ocular.
• angl. 1 i 2. ocular. 3. eyepiece.
oculista (o oculiste -a) m. i f. Oftalmòleg.
• cast. oculista.
• angl. oculist.
oculomotor -a adj. 1. Dels moviments
oculars o que hi té relació. 2. Que fa
moure els ulls.
• cast. oculomotor -ra.
• angl. oculomotor.
ofri m. Punt mitjà de la línia supraorbitària.
• cast. ofrión.
• angl. ophryon.
ofritis f. inv. Dermatitis en la regió de
les celles.
• cast. ofritis.
• angl. ophritis.
oftàlmia f. Inflamació de l’ull, especialment conjuntivitis.
• cast. oftalmia.
• angl. ophthalmia.
oftàlmic -a adj. 1. De l’oftàlmia o que
hi té relació. 2. Dels ulls o que hi té
relació. 3. Situat en la regió dels ulls.
• cast. oftálmico -ca.
• angl. ophthalmic.
oftalmitis f. inv. Oftàlmia.
• cast. oftalmitis.
• angl. ophthalmitis.
oftalmòleg -òloga m. i f. Especialista
en oftalmologia.
• cast. oftalmólogo -ga.
• angl. ophthalmologist.
oftalmòlit m. Càlcul lacrimal.
• cast. oftalmólito.
• angl. ophthalmolite.
oftalmologia f. Part de la medicina que
s’ocupa de l’ull i de les seues malalties.
• cast. oftalmología.
• angl. ophthalmology.
oftalmològic -a adj. De l’oftalmologia
o que hi té relació.
• cast. oftalmológico -ca.
• angl. ophthalmological.

oleoteràpia f. Tractament de certes
malalties que consistix en l’aplicació d’olis, especialment per injecció.
• cast. oleoterapia.
• angl. oleotherapy.
oleotòrax m. Injecció intrapleural d’oli
o de substàncies olioses, practicada
per a obtindre el col·lapse del pulmó.
• cast. oleotórax.
• angl. oleothorax.
olfacció f. Percepció de les olors pel
sentit de l’olfacte.
• cast. olfacción.
• angl. olfaction.
olfacte m. Sentit amb el qual es perceben i identifiquen les olors.
• cast. olfato.
• angl. sense of smell.
olfactiu -iva adj. De l’olfacte o que hi
té relació.
• cast. olfativo -va.
• angl. olfactory.
olfactori -òria adj. Olfactiu.
• cast. olfatorio -ria.
• angl. olfactory.
oligocromèmia f. Coloració deficient
de la sang per falta d’hemoglobina.
• cast. oligocromemia.
• angl. oligochromaemia.
oligoeritrocitèmia f. 1. Disminució del
nombre d’eritròcits en la sang. 2.
Oligocromèmia.
• cast. oligoeritrocitemia.
• angl. erythrocythaemia.
oligohèmia f. 1. Anèmia. 2. Disminució
del volum sanguini, tant en valors
absoluts com en una regió concreta
de l’organisme.
• cast. oligohemia.
• angl. oligohaemia.
oligohidramni m. Quantitat insuficient, menys de 300 cm3, de líquid
amniòtic.
• cast. oligohidramnios.
• angl. oligohydramnios.
oligomenorrea f. Trastorn del cicle
menstrual caracteritzat per l’aug-
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oftalmomalàcia f. Atròfia de l’ull amb
remolliment dels seus teixits.
• cast. oftalmomalacia.
• angl. ophthalmolaceae.
oftalmòmetre m. Instrument destinat
a mesurar la curvatura dels principals meridians de la còrnia, a fi de
determinar el grau d’astigmatisme.
• cast. oftalmómetro.
• angl. ophthalmometre.
oftalmoplegia f. Paràlisi dels músculs
de l’ull.
• cast. oftalmoplejía.
• angl. ophthalmoplegia.
oftalmoreacció f. Reacció consistent
en una rojor i una inflamació de la
conjuntiva.
• cast. oftalmoreacción.
• angl. ophthalmoreaction.
oftalmoscopi m. Aparell per a il·luminar i explorar el fons de l’ull que
consistix en un espill pla o còncau
amb un forat al mig.
• cast. oftalmoscopio.
• angl. ophthalmoscopy.
oftalmoscòpia f. Exploració de l’interior de l’ull per mitjà de l’oftalmoscopi.
• cast. oftalmoscopia.
• angl. ophthalmoscope.
oïda f. Sentit pel qual es perceben els
sons.
• cast. oído (m.).
• angl. hearing.
oït m. Oïda.
• cast. oído.
• angl. hearing.
olècran m. Apòfisi gran, situada en
l’extremitat superior del cúbit, que
forma el colze.
• cast. olécranon.
• angl. olecranon.
oleocrisoteràpia f. Tractament de certes malalties que consistix en l’administració de sals d’or en suspensió oliosa.
• cast. oleocrisoterapia.
• angl. oleochrysotherapy.
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ment de dies entre un fluix hemàtic
i el següent.
• cast. oligomenorrea.
• angl. oligomenorrhoea.
oligospèrmia f. Secreció deficient d’esperma o escassa quantitat d’espermatozoides en l’esperma.
• cast. oligospermia.
• angl. oligospermia.
oligoteràpia f. Tractament consistent
a administrar a un malalt els elements químics indispensables per a
mantindre l’equilibri orgànic.
• cast. oligoterapia.
• angl. oligotherapy.
oligúria f. Secreció escassa d’orina en
relació amb la quantitat de líquids
ingerits.
• cast. oliguria.
• angl. oliguria.
oliva f. 1. Nucli de substància grisa del
sistema nerviós central. 2. Peça arredonida, generalment metàl·lica, fixada a l’extrem d’algunes sondes o a
l’extrem d’alguns tubs destinats a l’exploració dels narius o de les orelles.
• cast. oliva.
• angl. 1. olive. 2. bulb.
olor f. 1. Impressió que certes emanacions volàtils produïxen en l’olfacte.
2. Allò que és capaç de produir esta
impressió.
• cast. olor (m.).
• angl. smell.
omàlgia f. Dolor en el muscle, sovint
d’origen reumàtic.
• cast. omalgia.
• angl. frozen shouder.
ombra f. 1. Malaltia que es manifesta
només amb algun dels seus símptomes. 2. Malaltia que pren un curs
molt benigne.
• cast. sombra.
• angl. shadow.
oment m. Epipló.
• cast. omento.
• angl. omentum.
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omentitis f. inv. Epiploïtis.
• cast. omentitis.
• angl. omentitis.
omfalitis f. inv. Inflamació del melic i
de les parts circumdants.
• cast. onfalitis.
• angl. omphalitis.
omfalocele f. Hèrnia umbilical.
• cast. onfalocele.
• angl. omphalocele.
omfalotomia f. Secció quirúrgica del
cordó umbilical.
• cast. onfalotomía.
• angl. omphalotomy.
omòplat m. Os parell pla, ample i de
forma triangular, que constituïx la
part posterior del muscle.
• cast. omóplato.
• angl. shoulder blade.
oncocercosi f. Infestació produïda pel
nematode Onchocerca volvulus,
que creix en el teixit subcutani i en
els vasos limfàtics.
• cast. oncocercosis.
• angl. oncocerosis.
oncogen -ògena adj. Que pot causar
càncer.
• cast. oncógeno -na.
• angl. oncogenous.
oncogén m. Gen cel·lular que produïx
els tumors cancerosos.
• cast. oncogén.
• angl. oncogene.
oncogènesi f. Producció o formació de
tumors.
• cast. oncogénesis.
• angl. oncogenesis.
oncogenètic -a adj. De l’oncogènesi o
que hi té relació.
• cast. oncogenético -ca.
• angl. oncogenetic.
oncogènia f. Estudi de l’oncogènesi.
• cast. oncogenia.
• angl. oncogeny.
oncogènic -a adj. 1. De l’oncogén o
que hi té relació. 2. Originat en un
tumor. 3. Que causa càncer.

• cast. onicólisis.
• angl. onycholysis.
onicomicosi f. Infecció de les ungles
causada per fongs paràsits.
• cast. onicomicosis.
• angl. onychomycosis.
onicoptosi f. Caiguda de les ungles.
• cast. onicoptosis.
• angl. onychoptosis.
onicosi f. Malaltia de les ungles.
• cast. onicosis.
• angl. onychosis.
oníquia f. Inflamació de la matriu de
l’ungla.
• cast. oniquia.
• angl. onychosis.
ooforectomia f. Extirpació d’un o ambdós ovaris.
• cast. ooforectomía.
• angl. oophorectomy.
ooforitis f. inv. Inflamació d’un o dels
dos ovaris.
• cast. ooforitis.
• angl. oophoritis.
ooforopatia f. Afecció ovàrica.
• cast. ooforopatía.
• angl. oophoropathy.
ooforotomia f. 1. Incisió quirúrgica de
l’ovari. 2. Extirpació quirúrgica d’una
peça ovàrica en forma de cunya.
• cast. ooforotomía.
• angl. 1. ovariotomy. 2. ovarian
wedge resection.
opacitat f. 1. En radiologia, zona que
obstaculitza el pas dels rajos X i que,
per això, apareix més blanca en les
radiografies. 2. Zona opaca de la còrnia, del cristal·lí o de l’humor vitri.
• cast. opacidad.
• angl. opacity.
operable adj. Que es pot operar.
• cast. operable.
• angl. operable.
operació f. Intervenció quirúrgica en
un cos viu que es fa generalment
per a llevar, implantar o corregir òrgans, membres o teixits.
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• cast. oncogénico -ca.
• angl. oncogenic.
oncografia f. Descripció dels tumors.
• cast. oncografía.
• angl. oncography.
oncòleg -òloga m. i f. Especialista en
oncologia.
• cast. oncólogo -ga.
• angl. oncologist.
oncologia f. Part de la medicina que
tracta dels tumors.
• cast. oncología.
• angl. oncology.
oncològic -a 1. adj. De l’oncologia o
que hi té relació. 2. m. Hospital oncològic.
• cast. 1. oncológico -ca. 2. oncológico.
• angl. 1. oncological. 2. oncologic
hospital.
oncoma m. Tumor cancerigen.
• cast. oncoma.
• angl. oncoma.
oncosi f. Estat morbós caracteritzat
per la formació de tumors.
• cast. oncosis.
• angl. oncosis.
oncòtic -a adj. 1. De l’oncosi o que hi té
relació. 2. Neoplàsic.
• cast. 1. oncótico -ca. 2. neoplásico -ca.
• angl. 1. oncotic. 2. neoplastic.
onicàlgia f. Dolor en les ungles.
• cast. onicalgia.
• angl. onicalgia.
onicofàgia f. Hàbit de rosegar-se les
ungles.
• cast. onicofagia.
• angl. nail biting.
onicogrifosi f. Crescuda irregular o en
ganxo de les ungles, que s’observa
sobretot en els dits dels peus i en
les persones velles.
• cast. onicogrifosis.
• angl. onychogriphosis.
onicòlisi f. Destrucció de l’ungla causada per infeccions micòtiques, bacterianes o processos tòxics.
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• cast. operación.
• angl. operation.
operador -a m. i f. Metge que practica
operacions quirúrgiques.
• cast. operador -ra.
• angl. surgeon.
operar v. 1. tr. i pron. Sotmetre a una
operació quirúrgica. 2. intr. Practicar
una intervenció quirúrgica.
• cast. operar.
• angl. to operate on.
operatori -òria adj. De les intervencions
quirúrgiques o que hi té relació.
• cast. operatorio -ria.
• angl. surgical.
opilació f. 1. Obstrucció de les vies
excretores del cos. 2. Absència de
menstruació, especialment en l’etapa juvenil.
• cast. opilación.
• angl. 1. oppilation. 2. amenorrhoea.
opilar v. 1. tr. Obstruir 1. 2. pron. Deixar
de tindre (una dona) la menstruació.
• cast. opilar.
• angl. to oppilate.
opistotènar adj. Del dors de la mà o
que hi té relació.
• cast. opistoténar.
• angl. opisthenar.
opistòton m. Espasme muscular al llarg
de la columna vertebral que provoca
un encorbament cap arrere del cos.
• cast. opistótonos.
• angl. opisthotonous.
oportunista (o oportuniste -a) adj.
Que afecta (un microorganisme, normalment no patogen) un organisme quan este té els mecanismes
defensius disminuïts.
• cast. oportunista.
• angl. opportunistic.
opoteràpia f. Mètode terapèutic consistent a tractar un òrgan malalt per mitjà
de sucs o extractes d’òrgans animals.
• cast. opoterapia.
• angl. opotherapy.
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opsiúria f. Retard en l’eliminació, a través de l’orina, de l’aigua ingerida.
• cast. opsiuria.
• angl. opsiuria.
òptic -a adj. Dels ulls o de la visió, o
que hi té relació.
• cast. óptico -ca.
• angl. optical.
optometria f. Part de l’òptica que s’ocupa de la mesura de l’agudesa
visual i de la selecció de lents per a
corregir els defectes visuals.
• cast. optometría.
• angl. optometry.
optomètric -a adj. De l’optometria o
que hi té relació.
• cast. optométrico -ca.
• angl. optometric.
optometrista (o optometriste -a) adj.
Òptic especialitzat en optometria.
• cast. optometrista.
• angl. optometrist.
optòmetre m. Instrument per a determinar el límit o la capacitat de la
visió.
• cast. optómetro.
• angl. optometre.
optotip m. Conjunt de lletres o signes
de diverses mides que s’usen per a
mesurar l’agudesa visual.
• cast. optotipo.
• angl. optotype.
oral adj. De la boca o que hi té relació.
• cast. oral.
• angl. oral.
orbicular m. 1. Múscul de forma circular, com ara el que envolta la boca
o l’orifici palpebral. 2. Os lenticular.
• cast. orbicular.
• angl. orbicular.
òrbita f. Conca de l’ull.
• cast. órbita.
• angl. orbit.
orbitari -ària adj. De l’òrbita de l’ull o
que hi té relació.
• cast. orbitario -ria.
• angl. orbital.

• cast. orgásmico -ca.
• angl. orgasmic.
orí m. 1. Orina. 2. pl. Porció d’orina
expel·lida.
• cast. orín.
• angl. urine.
orifici m. Obertura d’entrada o d’eixida
d’un conducte o d’una cavitat corporal.
• cast. orificio.
• angl. orifice.
orina f. Secreció líquida dels renyons,
de color groc, que passa a la bufeta
pels uréters i s’expulsa a l’exterior
per la uretra.
• cast. orina.
• angl. urine.
orinada f. 1. Acció o efecte d’orinar. 2.
Quantitat d’orina expel·lida d’una
vegada.
• cast. orinada.
• angl. urination.
orinar v. 1. intr. i pron. Expel·lir orina per
la uretra. 2. tr. Expel·lir (sang o un altre líquid) per la uretra.
• cast. orinar.
• angl. 1. to urinate. 2. to pass blood.
orofaringe f. Part mitjana de la faringe, entre el vel del paladar i la vora
superior de l’epiglotis, que comunica per davant amb la cavitat bucal a
través de l’istme de la gola.
• cast. orofaringe.
• angl. oropharynx.
orquidectomia f. Orquiectomia.
• cast. orquidectomía.
• angl. orchiectomy.
orquidoepididimitis f. inv. Inflamació
conjunta del testicle i de l’epidídim.
• cast. orquidoepididimitis.
• angl. orchiepididymitis.
orquidopèxia f. Fixació en les bosses
escrotals, per mitjà d’operació, d’un
testicle ectòpic.
• cast. orquidopexia.
• angl. orchiopexi.
orquiectomia f. Extirpació quirúrgica
d’un testicle.
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orella f. 1. Aparell de l’audició constituït per un conjunt d’òrgans la
finalitat dels quals és la percepció
dels sons. 2. Pavelló auricular extern
que servix per a percebre amb més
eficàcia els sons. 3. Oïda.
• cast. 1 i 3. oído (m.). 2. oreja.
• angl. 1. ear. 2. auricle. 3. hearing.
orèxia f. Desig, apetit.
• cast. orexia.
• angl. desire.
òrgan m. Unitat anatòmica corporal
amb forma, estructura, posició i
funció característiques.
• cast. órgano.
• angl. organ.
orgànic -a adj. 1. D’un òrgan o d’un
sistema d’òrgans, o que hi té relació.
2. Que està provocat (un trastorn
simptomàtic) per una alteració anatòmica.
• cast. orgánico -ca.
• angl. organic.
organicisme m. Doctrina mèdica que
atribuïx totes les malalties a la lesió
física d’un òrgan.
• cast. organicismo.
• angl. organicism.
organicista (o organiciste -a) 1. adj.
De l’organicisme o que hi té relació.
2. m. i f. Partidari de l’organicisme.
• cast. organicista.
• angl. organicist.
organisme m. 1. Entitat biològica, animal o vegetal, capaç de fer un cicle
vital complet de naixement, creixement i reproducció. 2. Conjunt d’òrgans i de funcions que constituïxen
un ésser viu.
• cast. organismo.
• angl. organism.
orgasme m. 1. Punt culminant del plaer sexual. 2. Eretisme.
• cast. orgasmo.
• angl. 1. orgasm. 2. erethism.
orgàstic -a adj. De l’orgasme o que hi
té relació.
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• cast. orquiectomía.
• angl. orchiectomy.
orquiocele f. 1. Tumor d’un testicle. 2.
Escrotocele.
• cast. orquiocele.
• angl. orchiocele.
orquitis f. inv. Inflamació d’un testicle.
• cast. orquitis.
• angl. orchitis.
ortodòncia f. 1. Part de l’odontologia que s’ocupa de la prevenció i el
tractament de les irregularitats en la
posició de les dents. 2. Tècnica que
té per objecte tractar, corregir i previndre les irregularitats de posició
de les dents.
• cast. ortodoncia.
• angl. orthodontics.
ortofòria f. 1. Situació normal o correcta dels òrgans. 2. Equilibri normal
dels músculs oculomotors dels dos
ulls.
• cast. ortoforia.
• angl. orthophoria.
ortoníxia f. Tractament per a corregir el
creixement defectuós de les ungles.
• cast. ortonixia.
• angl. orthonyxia.
ortopantomografia f. Radiografia panoràmica dels maxil·lars, que mostra
la mandíbula i el maxil·lar superior.
• cast. ortopantomografía.
• angl. orthopantomogram.
ortopeda m. i f. Ortopedista.
• cast. ortopeda.
• angl. orthopaedist.
ortopèdia f. Tècnica que permet corregir o evitar les deformacions físiques del cos per mitjà de certs
aparells o tractaments especials.
• cast. ortopedia.
• angl. orthopaedics.
ortopèdic -a 1. adj. De l’ortopèdia o
que hi té relació. 2. m. i f. Ortopedista.
• cast. ortopédico -ca.
• angl. 1. orthopaedic. 2. orthopaedist.
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ortopedista (o ortopediste -a) m. i f.
Especialista en ortopèdia.
• cast. ortopedista.
• angl. orthopaedist.
ortopnea f. Condició morbosa en què
la respiració només és possible quan
el malalt està incorporat o dret.
• cast. ortopnea.
• angl. orthopnoea.
ortòptica f. Tècnica d’exercicis dels
músculs oculars, que s’usa per a
corregir les desviacions dels eixos
visuals.
• cast. ortóptica.
• angl. orthoptics.
ortosimpàtic -a 1. adj. Simpàtic 1. 2. m.
Sistema nerviós ortosimpàtic.
• cast. ortosimpático -ca.
• angl. orthosympathetic.
ortostàtic -a adj. Que es deriva (un fenomen) del fet d’estar dret.
• cast. ortoestático -ca.
• angl. orthostatic.
os [pl. ossos] m. Peça component de
l’esquelet, formada per teixit connectiu de notable elasticitat i de
gran duresa, que efectua funcions
de sosteniment del cos, de protecció d’alguns òrgans i de possibilitar
el moviment.
• cast. hueso.
• angl. bone.
oscil·lòmetre m. Aparell per a mesurar
les oscil·lacions de volum de les parets arterials.
• cast. oscilómetro.
• angl. oscillometre.
oscil·lometria f. Determinació de la
pressió arterial per mitjà de l’oscillòmetre.
• cast. oscilometría.
• angl. oscillometry.
oscitant adj. 1. Que fa badallar. 2. Que
va acompanyada (una malaltia) de
badalls freqüents.
• cast. oscitante.
• angl. oscitant.

osseïna f. Osteïna.
• cast. oseína.
• angl. ossein.
ossi òssia adj. 1. Que és d’os. 2. Que
presenta característiques d’os.
• cast. óseo -a.
• angl. osseous.
ossicle m. Os xicotet.
• cast. osículo.
• angl. ossicle.
ossicular adj. De l’ossicle o dels ossicles de l’orella, o que hi té relació.
• cast. osicular.
• angl. ossicular.
ossifluència f. Ablaniment d’un os,
amb supuració o vessament del seu
contingut.
• cast. osifluencia.
• angl. ossifluence.
ossifluent adj. Que fluïx d’un os o produïx ossifluència.
• cast. osifluente.
• angl. ossifluent.
osteàlgia f. Dolor en un os.
• cast. ostealgia.
• angl. ostealgia.
osteàlgic -a adj. De l’osteàlgia o que hi
té relació.
• cast. osteálgico -ca.
• angl. ostealgic.
osteïna f. Substància orgànica de l’os,
aparentment semblant al col·lagen.
• cast. osteína.
• angl. osteina.
osteïtis f. inv. Afecció inflamatòria dels
ossos.
• cast. osteítis.
• angl. osteitis.
osteoartritis f. inv. Artritis amb lesió inflamatòria de les superfícies òssies
que formen l’articulació.
• cast. osteoartritis.
• angl. osteoarthritis.
osteoartropatia f. Malaltia de les articulacions i dels ossos que les formen.
• cast. osteoartropatía.
• angl. osteoarthropathy.
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osfiàlgia f. Dolor lumbar.
• cast. osfialgia.
• angl. osphyalgia.
osfiomielitis f. inv. Mielitis de la regió
lumbar.
• cast. osfiomielitis.
• angl. osphyomyelitis.
osmoreceptor -a adj. Que és (una terminació nerviosa) sensible a variacions de la pressió osmòtica.
• cast. osmorreceptor -ra.
• angl. osmoreceptor.
osmoregulació f. Manteniment en un
organisme de l’equilibri entre l’aigua i els soluts osmòticament actius
davant de les condicions del medi
que l’envolta.
• cast. osmorregulación.
• angl. osmoregulation.
osmoregulador m. Zona hipotalàmica situada als dos costats de la línia
mitjana i darrere dels nuclis supraòptics, la qual regula la sensació inductora d’ingestió d’aigua.
• cast. osmorregulador.
• angl. osmoregulator.
osmotaxi f. Fenomen quimiotàctic l’estímul determinat del qual és una diferència de pressió osmòtica.
• cast. osmotaxis.
• angl. osmotaxis.
osqueal adj. De l’escrot o que hi té relació.
• cast. osqueal.
• angl. oscheal.
osqueïtis f. inv. Inflamació de l’escrot.
• cast. osqueítis.
• angl. oscheitis.
osqueotomia f. Resecció de l’escrot.
• cast. osqueotomía.
• angl. oscheotomy.
ossada f. Ossamenta.
• cast. osamenta.
• angl. skeleton.
ossamenta f. Conjunt dels ossos d’una
persona.
• cast. osamenta.
• angl. skeleton.
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osteoblastoma m. Tumor ossi de caràcter benigne.
• cast. osteoblastoma.
• angl. osteoblastoma.
osteocartílag m. Os format per l’ossificació d’un cartílag.
• cast. osteocartílago.
• angl. osteocartilage.
osteocartilaginós -osa adj. De l’os i
del cartílag, o que hi té relació.
• cast. osteocartilaginoso -sa.
• angl. osteocartilaginous.
osteocele f. 1. Tumor ossi del testicle
o de l’escrot. 2. Hèrnia amb el sac
de consistència cartilaginosa o òssia.
• cast. osteocele.
• angl. osteocele.
osteoclastoma m. Tumor ossi constituït per cèl·lules paregudes als osteoclastos.
• cast. osteoclastoma.
• angl. osteoclastoma.
osteocondritis f. inv. 1. Inflamació simultània d’un os i del seu cartílag.
2. Grup de processos patològics
causats probablement per una necrosi asèptica de les epífisis dels
ossos o de qualsevol altre nucli
d’ossificació durant el període de
creixement d’un individu.
• cast. osteocondritis.
• angl. osteochondritis.
osteocondroma m. Tumor ossi benigne recobert de cartílag, localitzat
en les metàfisis dels ossos llargs, en
forma de ganxo agut, de porra o de
floricol.
• cast. osteocondroma.
• angl. osteochondroma.
osteòcop m. Dolor intens d’ossos.
• cast. osteócopo.
• angl. osteocopus.
osteodistròfia f. Trastorn en el desenrotllament dels ossos.
• cast. osteodistrofia.
• angl. osteodystrophy.
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osteoesclerosi f. Lesió que consistix
en un engrossiment de l’os i en un
augment de la seua densitat.
• cast. osteoesclerosis.
• angl. osteosclerosis.
osteogènesi f. Formació del teixit ossi.
• cast. osteogénesis.
• angl. osteogenesis.
osteogenètic -a adj. De l’osteogènesi
o que hi té relació.
• cast. osteogenético -ca.
• angl. osteogenetic.
osteogènia f. Estudi de l’osteogènesi.
• cast. osteogenia.
• angl. osteogeny.
osteogènic -a adj. Generat per teixit
ossi, d’origen ossi.
• cast. osteogénico -ca.
• angl. osteogenetic.
osteografia f. Osteologia descriptiva.
• cast. osteografía.
• angl. osteography.
osteogràfic -a adj. De l’osteografia o
que hi té relació.
• cast. osteográfico -ca.
• angl. osteografical.
osteoide 1. adj. Semblant al teixit ossi.
2. m. Teixit ossi patològic que es forma al voltant de les articulacions o
dels tumors.
• cast. osteoide.
• angl. osteoid.
osteointegració f. Unió amb l’os.
• cast. osteointegración.
• angl. osseointegration.
osteòleg -òloga m. i f. Especialista en
osteologia.
• cast. osteólogo -ga.
• angl. osteologist.
osteologia f. Part de l’anatomia que
estudia l’estructura dels ossos.
• cast. osteología.
• angl. osteology.
osteoma m. Tumor ossi benigne.
• cast. osteoma.
• angl. osteoma.

• cast. osteoplastia.
• angl. osteoplasty.
osteoporosi f. Afecció caracteritzada
per un aprimament de les trabècules i de la membrana cortical dels
ossos, amb eixamplament dels espais medul·lars.
• cast. osteoporosis.
• angl. osteoporosis.
osteoporòtic -a 1. adj. De l’osteoporosi o que hi té relació. 2. m. i f. Persona
que patix osteoporosi.
• cast. osteoporótico -ca.
• angl. 1. osteoporotic. 2. person
with osteoporosis.
osteopsatirosi f. Osteogènesi imperfecta.
• cast. osteopsatirosis.
• angl. osteopsathyrosis.
osteosarcoma m. Tumor maligne de l’os.
• cast. osteosarcoma.
• angl. osteosarcoma.
osteosi f. Formació del teixit ossi, especialment infiltració òssia del teixit cel·lular.
• cast. osteosis.
• angl. osteosis.
osteosíntesi f. Unió dels extrems d’un
os fracturat, per procediments quirúrgics o mecànics.
• cast. osteosíntesis.
• angl. osteosynthesis.
osteòtom m. Instrument tallant que
s’utilitza per a efectuar una osteotomia.
• cast. osteótomo.
• angl. osteotome.
osteotomia f. Secció quirúrgica d’un os.
• cast. osteotomía.
• angl. osteotomy.
osteotòmic -a adj. De l’osteotomia o
que hi té relació.
• cast. osteotómico -ca.
• angl. osteotomic.
ostíol m. Petit orifici, com ara la boca
d’un estoma, d’un periteci o d’un
conceptacle.
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osteomalàcia f. Reblaniment del teixit
ossi, provocat per una deficient calcificació de la substància òssia fonamental i per falta de vitamina D.
• cast. osteomalacia.
• angl. osteomalacia.
osteomielitis f. inv. Infecció de la
medul·la òssia i del teixit ossi contigu.
• cast. osteomielitis.
• angl. osteomyelitis.
osteonecrosi f. Mort de les cèl·lules
d’una part o de tot un os.
• cast. osteonecrosis.
• angl. osteonecrosis.
osteòpata m. i f. Especialista en el tractament de les afeccions òssies.
• cast. osteópata.
• angl. osteopath.
osteopatia f. 1. Malaltia òssia. 2. Mètode curatiu basat en un tipus específic de massatges.
• cast. osteopatía.
• angl. osteopathy.
osteopecília f. Afecció hereditària de
caràcter dominant, sense manifestacions clíniques, consistent en la
visualització radiogràfica de taques
denses en diversos ossos de l’esquelet.
• cast. osteopecilia.
• angl. osteopecilia.
osteopetrosi f. Afecció rara, hereditària, consistent en un trastorn del
creixement endocondral que determina l’aparició d’una osteoesclerosi
generalitzada.
• cast. osteopetrosis.
• angl. osteopetrosis.
osteoplast m. Cavitat buida, envoltada de substància òssia, que conté
un osteòcit.
• cast. osteoplasto.
• angl. bone lacuna.
osteoplàstia f. Intervenció quirúrgica
per a reconstruir un os amb altres
fragments ossis.
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• cast. ostiolo.
• angl. osticle.
òstium m. Orifici d’entrada d’un conducte de certs òrgans.
• cast. ostium.
• angl. ostium.
otàlgia f. Dolor localitzat en l’orella.
• cast. otalgia.
• angl. otalgia.
otàlgic -a adj. De l’otàlgia o que hi té
relació.
• cast. otálgico -ca.
• angl. otalgic.
òtic -a adj. De l’orella o que hi té relació.
• cast. ótico -ca.
• angl. otical.
otitis f. inv. Infecció vírica o bacteriana
del conducte auditiu.
• cast. otitis.
• angl. otitis.
otoesclerosi f. Esclerosi o enduriment
dels teixits de l’orella interna que causa la sordera.
• cast. otoesclerosis.
• angl. otosclerosis.
otòfon m. Instrument en forma de
trompeta per a afavorir l’audició.
• cast. trompetilla.
• angl. otophone.
otòleg -òloga m. i f. Especialista en otologia.
• cast. otólogo -ga.
• angl. otologist.
otòlit m. 1. Concreció calcària que es
troba en l’utricle i el sàcul de l’orella
interna. 2. Concreció calculosa en
l’orella.
• cast. otolito.
• angl. otolite.
otologia f. Part de la medicina que
s’ocupa de l’orella i de les seues malalties.
• cast. otología.
• angl. otology.
otològic -a adj. De l’otologia o que hi
té relació.
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• cast. otológico -ca.
• angl. otological.
otomicosi f. Infecció del conducte auditiu extern i del pavelló auditiu, causada per fongs.
• cast. otomicosis.
• angl. otomycosis.
otoplàstia f. 1. Cirurgia plàstica de l’orella. 2. Intervenció quirúrgica per a reconstruir el pavelló de l’orella.
• cast. otoplastia.
• angl. otoplasty.
otorino m. i f. Otorinolaringòleg.
• cast. otorrino.
• angl. otorhinolaryngologist.
otorinolaringòleg -òloga m. i f. Especialista en otorinolaringologia.
• cast. otorrinolaringólogo -ga.
• angl. otorhinolaryngologist.
otorinolaringologia f. Part de la medicina que tracta les malalties de l’orella, del nas i de la laringe.
• cast. otorrinolaringología.
• angl. otorhinolaryngology.
otorràgia f. Hemorràgia pel conducte
auditiu extern.
• cast. otorragia.
• angl. otorrhagia.
otorrea f. Fluix mucós o en forma de
pus procedent del conducte auditiu
extern o del tambor quan la membrana del timpà s’ha perforat.
• cast. otorrea.
• angl. ear discharge.
otoscopi m. Instrument per a examinar
la membrana timpànica i l’orella mitjana.
• cast. otoscopio.
• angl. otoscope.
otoscòpia f. Examen visual de l’orella
externa, especialment de la membrana timpànica i de la cavitat timpànica.
• cast. otoscopia.
• angl. otoscopy.
ovari m. Glàndula de l’aparell reproductor femení, que produïx els òvuls
i secreta estrògens i progesterona.

oxalèmia f. Excés d’oxalats en la sang.
• cast. oxalemia.
• angl. oxalaemia.
oxalosi f. Alteració congènita del metabolisme caracteritzada per oxalúria
i existència de litiasi renal per oxalat
càlcic.
• cast. oxalosis.
• angl. oxalosis.
oxalúria f. Presència de quantitats excessives d’oxalats, sovint càlcics, en
l’orina.
• cast. oxaluria.
• angl. oxaluria.
oxigenar v. tr. Impregnar d’oxigen, tractar amb oxigen.
• cast. oxigenar.
• angl. to oxygenate.
oxigenoteràpia f. Teràpia realitzada a
través d’inhalacions d’oxigen.
• cast. oxigenoterapia.
• angl. oxygen therapy.
oxitòcia f. Part accelerat.
• cast. oxitocia.
• angl. oxytocia.
oxitòcic -a adj. i m. Que produïx (una
substància que s’aplica per a provocar
el part) la contracció del múscul uterí.
• cast. oxitócico -ca.
• angl. oxytocic.
oxiürosi f. Infestació produïda per cucs
intestinals, que provoquen pruïja
anal i inestabilitat nerviosa.
• cast. oxiuriasis.
• angl. oxyuriasis.
ozena f. Afecció inflamatòria de les fosses nasals que produïx crostes i supuració fètida.
• cast. ocena.
• angl. chronic atrophic rhinitis.
ozonoteràpia f. Utilització de l’ozó amb
finalitat terapèutica.
• cast. ozonoterapia.
• angl. ozone therapy.
ozostomia f. Halitosi.
• cast. ozostomía.
• angl. halitosis.
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• cast. ovario.
• angl. ovary.
ovariàlgia f. Dolor en l’ovari.
• cast. ovarialgia.
• angl. ovarialgia.
ovàric -a adj. De l’ovari o que hi té relació.
• cast. ovárico -ca.
• angl. ovarian.
ovariopatia f. Afecció ovàrica.
• cast. ovariopatía.
• angl. ovariopathy.
ovariotomia f. Extirpació quirúrgica
d’un o dels dos ovaris.
• cast. ovariotomía.
• angl. ovariotomy.
ovaritis f. inv. Inflamació dels ovaris.
• cast. ovaritis.
• angl. oophoritis.
oviducte m. Trompa de Fal·lopi.
• cast. oviducto.
• angl. oviduct.
ovisac m. Membrana que envolta el
fol·licle de Graaf.
• cast. ovisaco.
• angl. ovisac.
ovotestis m. inv. Glàndula sexual que
presenta al mateix temps teixit testicular i ovàric.
• cast. ovotestis.
• angl. ovotestis.
ovulació f. 1. Expulsió de l’ovari d’un
òvul madur, apte per a ser fecundat.
2. Maduració de l’òvul en l’ovari.
• cast. ovulación.
• angl. ovulation.
ovular1 v. intr. Tindre l’ovulació.
• cast. ovular.
• angl. to ovulate.
ovular2 adj. Dels òvuls o que hi té relació.
• cast. ovular.
• angl. ovular.
ovulatori -òria adj. De l’ovulació o que
hi té relació.
• cast. ovulatorio -ria.
• angl. ovulatory.
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• cast. paleopatología.
• angl. paleopathology.
palicinèsia f. Repetició patològica i involuntària dels moviments.
• cast. palicinesia.
• angl. palikinesia.
palma f. Part interna de la mà, lleugerament còncava, compresa entre
els dits i la monyica.
• cast. palma.
• angl. palm.
palmar adj. De la palma de la mà o que
hi té relació.
• cast. palmar.
• angl. palmar.
palmell m. Palma de la mà.
• cast. palma (f.).
• angl. palm of the hand.
palp m. 1. Acció de palpar. 2. Sentit del
tacte.
• cast. 1. palpación (f.). 2. tacto.
• angl. 1. palpation. 2. sense of
touch.
palpació f. Mètode d’exploració que
consistix a aplicar els dits o la palma
de la mà sobre les parts externes
del cos o les cavitats accessibles.
• cast. palpación.
• angl. palpation.
palpar v. tr. Explorar (una superficie
corporal externa o interna) tocant
amb les mans.
• cast. palpar.
• angl. to palpate.
palpebral adj. De les parpelles o que
hi té relació.
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pacient m. i f. Persona que patix una
malaltia i se sotmet a un tractament.
• cast. paciente.
• angl. patient.
paladar m. Sostre de la cavitat bucal i
sòl de la cavitat nasal.
• cast. paladar.
• angl. palate.
palatal adj. Del paladar o que hi té relació.
• cast. palatal.
• angl. palatal.
palatí -ina 1. adj. Palatal. 2. m. Os situat
darrere del maxil·lar superior.
• cast. palatino -na.
• angl. 1. palatal. 2. palatine.
palatoglòs -ossa adj. Del paladar i de
la llengua o que hi té relació.
• cast. palatogloso -sa.
• angl. palatoglossal.
palatoplàstia f. Reparació quirúrgica
del paladar, especialment del paladar fes.
• cast. palatoplastia.
• angl. palatoplasty.
palatoplegia f. Paràlisi del paladar tou.
• cast. palatoplejía.
• angl. palatoplegia.
palatòsquisi f. Obertura de la volta
palatina com a prolongament de la
fissura del llavi fes.
• cast. palatosquisis.
• angl. palastochisis.
paleopatologia f. Estudi de les malalties que es poden descobrir en les
restes humanes dels temps antics.
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• cast. palpebral.
• angl. palpebral.
palpebritis f. inv. Blefaritis.
• cast. palpebritis.
• angl. palpebritis.
palpitació f. Batec del cor, més freqüent
que el normal, que se sent conscientment i resulta molest.
• cast. palpitación.
• angl. beating.
palpitar v. intr. 1. Bategar. 2. Tindre palpitacions, el cor.
• cast. palpitar.
• angl. 1. to palpitate. 2. to beat.
palúdic -a 1. adj. Del paludisme o que
hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que patix
paludisme.
• cast. palúdico -ca.
• angl. 1. malarial. 2. malaria patient.
paludisme m. Malària.
• cast. paludismo.
• angl. paludism.
pal·li m. Còrtex cerebral i substància
blanca subjacent.
• cast. palio.
• angl. pallium.
pal·liar v. tr. Atenuar (una malaltia) sense curar-la.
• cast. paliar.
• angl. to palliate.
pal·liatiu -iva 1. adj. Que pal·lia. 2. m.
Remei pal·liatiu.
• cast. paliativo -va.
• angl. palliative.
pàl·lid -a 1. adj. Que presenta un to blanquinós de tegument a causa d’una
anèmia o d’una disminució de la irrigació perifèrica. 2. m. Nucli gris del sistema nerviós central que forma part
del sistema motor extrapiramidal.
• cast. pálido -da.
• angl. 1. pale. 2. globus pallidus.
pallola f. Malaltia infecciosa i contagiosa, de caràcter epidèmic estacional en
la població infantil, que es manifesta
amb símptomes catarrals seguits de
l’aparició de moltes taquetes roges.
278

• cast. sarampión (m.).
• angl. measles.
panacea f. Medicament o remei al
qual s’atribuïx la capacitat de curar
moltes malalties.
• cast. panacea.
• angl. panacea.
panadís [pl. -issos] m. Infecció inespecífica dels dits, especialment els de la mà.
• cast. panadizo.
• angl. whitlow.
panarteritis f. inv. Inflamació de moltes artèries o de de totes les capes
d’una artèria.
• cast. panarteritis.
• angl. panarteritis.
panartritis f. Inflamació de tots els elements d’una articulació.
• cast. panartritis.
• angl. panarthritis.
pancarditis f. inv. Inflamació de les tres
capes del cor (endocardi, mesocardi
i pericardi).
• cast. pancarditis.
• angl. pancarditis.
pancitopènia f. Disminució del nombre d’elements cel·lulars en la sang.
• cast. pancitopenia.
• angl. pancytopenia.
pancreatectomia f. Extirpació quirúrgica del pàncrees.
• cast. pancreatectomía.
• angl. pancreatectomy.
pancreàtic -a adj. Del pàncrees o que
hi té relació.
• cast. pancreático -ca.
• angl. pancreatic.
pancreatina f. 1. Substància orgànica
que secreta el pàncrees. 2. Preparació feta amb el pàncrees d’animals i
usada com a digestiu.
• cast. pancreatina.
• angl. pancreatin.
pancreatitis f. inv. Inflamació de la
glàndula pancreàtica.
• cast. pancreatitis.
• angl. pancreatitis.

pannicle m. 1. Capa de teixit adipós
subcutani. 2. Capa o membrana fina.
• cast. panículo.
• angl. pannicle.
panniculitis f. inv. Inflamació del pannicle adipós.
• cast. paniculitis.
• angl. panniculitis.
pannus m. Trastorn consistent en una
vascularització superficial perifèrica
de la còrnia amb infiltració de teixit
de granulació.
• cast. pannus.
• angl. pannus.
panoftàlmia f. Inflamació supurada de
tot el tracte uveal, que ompli de pus
tot el globus de l’ull i acaba destruint-lo.
• cast. panoftalmia.
• angl. panophtalmitis.
panosteïtis f. inv. Inflamació de tota
l’estructura de l’os.
• cast. panosteitis.
• angl. panosteitis.
pantaix m. 1. Respiració agitada, fatigosa. 2. Ranera d’agonia.
• cast. jadeo.
• angl. panting.
panxa f. Abdomen, ventre, especialment la seua cara anterior.
• cast. barriga.
• angl. belly.
panxell m. Tou de la cama.
• cast. pantorrilla (f.).
• angl. calf.
paps m. pl. Parotiditis.
• cast. paperas.
• angl. mumps.
papada f. 1. Sotabarba molt pronunciat. 2. Bony desenrotllat en el sotabarba per causa patològica.
• cast. papada.
• angl. double chin.
papil·la f. 1. Petita prominència cònica,
generalment sensorial, formada en
la pell i en la superfície de certes mucoses, especialment la llengua, per
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pancreatografia f. Examen radiogràfic
del pàncrees després de la injecció
d’una substància iodada de contrast.
• cast. pancreografía.
• angl. pancreography.
pàncrees m. Glàndula de secreció endocrina i exocrina situada en l’abdomen, entre el duodé i la melsa.
• cast. páncreas.
• angl. pancreas.
pandèmia f. Malaltia que s’escampa
per molts països i que afecta quasi
la totalitat de la població.
• cast. pandemia.
• angl. pandemia.
pandèmic -a adj. De la pandèmia o
que hi té relació.
• cast. pandémico -ca.
• angl. pandemic.
pandiculació f. Moviment d’extensió
o d’estirament de totes les parts del
cos, sovint acompanyat de badalls.
• cast. pandiculación.
• angl. pandiculation.
panhipopituïtarisme m. Síndrome caracteritzada per un conjunt de signes
i símptomes que traduïxen el fracàs
de la secreció de les hormones elaborades en l’adenohipòfisi.
• cast. panhipopituitarismo.
• angl. panhypopituitarism.
panimmunitat f. Immunitat per a totes les malalties infeccioses, o per a
un gran nombre.
• cast. paninmunidad.
• angl. panimmunity.
panmieloptisi f. Aplàsia generalitzada
de la medul·la òssia.
• cast. panmieloptisis.
• angl. panmyelophthisis.
panmielosi f. Transtorn patològic caracteritzat per la proliferació dels elements de la medul·la òssia i el seu pas
a la sang.
• cast. panmielosis.
• angl. panmyelosis.
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ramificacions nervioses i vasculars.
2. Regió de la retina que correspon
a l’eixida del nervi òptic i dels vasos
de l’ull.
• cast. papila.
• angl. 1. dermal papilla. 2. optic disk.
papil·lar adj. De la papil·la o que hi té
relació.
• cast. papilar.
• angl. papillary.
papil·ledema m. Tumefacció no inflamatòria de la papil·la òptica deguda a un augment de la pressió
intracranial i a l’obstrucció del fluix
venós orbital.
• cast. papiledema.
• angl. papilledema.
papil·litis f. inv. 1. Inflamació d’una
papil·la. 2. Neuritis intraocular caracteritzada per una inflamació de
la papil·la òptica.
• cast. papilitis.
• angl. papillitis.
papil·loma m. Tumor format per la hipertròfia de les papil·les.
• cast. papiloma.
• angl. papilloma.
papil·lomatosi f. Formació d’abundants papil·lomes.
• cast. papilomatosis.
• angl. papillomatosis.
papil·loretinitis f. inv. Inflamació de la
papil·la òptica i de la retina.
• cast. papiloretinitis.
• angl. papilloretinitis.
pàpula f. Lesió elemental de la pell en
forma de petita elevació sòlida i circumscrita, de caràcter eruptiu, que
desapareix sense deixar cicatriu.
• cast. pápula.
• angl. papule.
papulació f. En les malalties eruptives,
formació de pàpules.
• cast. papulación.
• angl. papulation.
papular adj. 1. Papulós. 2. Que consistix en pàpules.
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• cast. papular.
• angl. papular.
papulós -osa adj. 1. Semblant a la pàpula. 2. Ple de pàpules.
• cast. papuloso -sa.
• angl. papular.
paquicefàlia f. Anormalitat consistent
en un augment del volum del crani.
• cast. paquicefalia.
• angl. pachycephaly.
paquidermatocele f. Hipertròfia limitada de la pell.
• cast. paquidermatocele.
• angl. pachidermatocele.
paquidèrmia f. Engrossiment patològic
de la pell per causes diverses, com ara
edemes o inflamacions cròniques.
• cast. paquidermia.
• angl. pachyderma.
paquiglòssia f. Macroglòssia.
• cast. paquiglosia.
• angl. macroglossia.
paquimeninge f. Duramàter.
• cast. paquimeninge.
• angl. dura mater.
paquimeningitis f. inv. Inflamació de
la duramàter o meninge externa.
• cast. paquimeningitis.
• angl. pachimeningitis.
paquipleuritis f. inv. Inflamació i engrossiment anormal de la pleura.
• cast. paquipleuritis.
• angl. fibrothorax.
paquivaginalitis f. inv. Inflamació crònica de la serosa que embolca el
testicle, amb un engrossiment important d’esta.
• cast. paquivaginalitis.
• angl. pachyvaginalitis.
paracantosi f. Hiperplàsia de les cèllules espinoses de l’epidermis.
• cast. paracantosis.
• angl. paracanthosis.
paracentesi f. Punció quirúrgica que
s’efectua en el ventre a fi d’evacuar la
serositat acumulada anormalment
en la cavitat del peritoneu.

• cast. paradídimo.
• angl. paradidymis.
parafimosi f. Constricció del gland pel
prepuci congènitament estret, inflamat o esclerosat, que s’ha fet arrere
accidentalment i no pot retornar a la
seua posició normal.
• cast. parafimosis.
• angl. paraphimosis.
paràfisi f. Estructura del sostre del
diencèfal, que en el fetus humà experimenta una involució total.
• cast. paráfisis.
• angl. paraphysis.
parafonia f. Trastorn de la fonació
caracteritzat per la discordança en
l’emissió dels sons.
• cast. parafonía.
• angl. paraphonia.
paragangli m. Conjunt de cèl·lules neurosecretores i fibres nervioses distribuïdes per diverses parts del cos.
• cast. paraganglio.
• angl. paraganglion.
paraganglioma m. Tumor, generalment
benigne, del teixit del glom jugular.
• cast. paraganglioma.
• angl. paraganglioma.
paragèusia f. Alteració del sentit del gust.
• cast. parageusia.
• angl. dysgeusia.
paraglòssia f. 1. Tumefacció de la llengua. 2. Paraglossitis.
• cast. paraglosia.
• angl. paraglossia.
paraglossitis f. inv. Inflamació dels teixits que envolten la llengua.
• cast. paraglositis.
• angl. paraglossitis.
paragonimiasi f. Infestació per paràsits
del gènere Paragonimus, que originen alteracions en els pulmons i les
vísceres abdominals.
• cast. paragonimiasis.
• angl. paragonimiasis.
parahemofília f. Malaltia caracteritzada per hemorràgies degudes a un
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• cast. paracentesis.
• angl. paracentesis.
paraceratosi f. Paraqueratosi.
• cast. paraqueratosis.
• angl. parakeratosis.
paracinèsia f. Forma d’apràxia caracteritzada per la incoordinació dels
moviments voluntaris.
• cast. paracinesia.
• angl. parakinesia.
paracmàstic -a adj. 1. Del paracme
o que hi té relació. 2. Que es troba
(una malaltia o la febra) en període
de declinació.
• cast. paracmástico -ca.
• angl. paracmastic.
paracme f. Període de declinació d’una
malaltia, de la febra, de la vitalitat
general.
• cast. paracma.
• angl. paracme.
paracolpi m. Conjunt de teixits situats
al voltant de la vagina.
• cast. paracolpio.
• angl. paracolpium.
paracúsia f. Anomalia de la percepció
de determinats tons i intensitats dels
sons.
• cast. paracusia.
• angl. paracusis.
parada f. 1. Acció o efecte de parar o detindre’s una activitat o un moviment.
2. Massa de menjar que s’ha quedat
detinguda en l’estómac i provoca molèsties digestives i trastorns intestinals.
• cast. parada.
• angl. arrest.
parada cardíaca f. Absència de batec
cardíac.
• cast. paro cardíaco (m.).
• angl. cardiac arrest.
parada respiratòria f. Suspensió total
dels moviments respiratoris.
• cast. parada respiratoria.
• angl. respiratory arrest.
paradídim m. Cos situat damunt de l’epidídim, que consta de tubs tancats.
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dèficit congènit del factor V de la
coagulació.
• cast. parahemofilia.
• angl. parahaemophilia.
parahemofílic -a 1. adj. De la parahemofília o que hi té relació. 2. adj. i m.
i f. Que patix parahemofília.
• cast. parahemofílico -ca.
• angl. parahaemophiliac.
parahepàtic -a adj. Situat al costat del
fetge.
• cast. parahepático -ca.
• angl. parahepatic.
paralàlia f. 1. Alteració del llenguatge
o de la pronunciació. 2. Defecte de
pronunciació que consistix en el fet
que algunes consonants són pronunciades d’una manera defectuosa i donen el so d’altres consonants
molt diferents.
• cast. paralalia.
• angl. paralalia.
paralèxia f. Trastorn de la lectura caracteritzat per la substitució de les
paraules del text per paraules sense
sentit.
• cast. paralexia.
• angl. paralexia.
paralgèsia f. Parestèsia dolorosa.
• cast. paralgesia.
• angl. paralgesia.
paràlisi f. Pèrdua de la capacitat motriu
o de qualsevol altra funció orgànica.
• cast. parálisis.
• angl. paralysis.
paralític -a 1. adj. De la paràlisi o que
hi té relació. 2. m. i f. Persona afectada de paràlisi.
• cast. paralítico -ca.
• angl. paralytic.
paralitzar v. tr. Afectar de paràlisi.
• cast. paralizar.
• angl. to paralyse.
parametri m. Conjunt de teixits i d’estructures que envolten l’úter.
• cast. parametrio.
• angl. parametrium.
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parametritis f. inv. Trastorn inflamatori
del teixit uterí.
• cast. parametritis.
• angl. parametritis.
paramiòclon m. Contracció muscular
ràpida i brusca.
• cast. paramioclon.
• angl. paramyoclonus.
paranefritis f. inv. Inflamació del teixit
cel·lular que envolta el renyó, per
fora de la seua càpsula.
• cast. paranefritis.
• angl. paranephritis.
paraneoplàsic -a adj. Que apareix (una
manifestació sistemàtica) en malalts
de càncer i està relacionada amb
esta malaltia, però no té correspondència anatòmica.
• cast. paraneoplástico -ca.
• angl. paraneoplastic.
paranormal adj. Que no és completament normal, que és lleugerament
anormal.
• cast. paranormal.
• angl. paranormal.
paraparèsia f. Paràlisi que afecta les
extremitats inferiors.
• cast. paraparesia.
• angl. paraparesia.
paraplegia f. Paràlisi de les parts simètriques del cos, en especial de les
extremitats inferiors.
• cast. paraplejia, paraplejía.
• angl. paraplegia.
paraplègic -a 1. adj. De la paraplegia
o que hi té relació. 2. m. i f. Persona
afectada de paraplegia.
• cast. parapléjico -ca.
• angl. paraplegic.
parapleuritis f. inv. Inflamació de la
pleura que cobrix la part superior
del diafragma.
• cast. parapleuritis.
• angl. parapleuritis.
paraproteïna f. Proteïna d’estructura
anormal que es troba en la sang
dels individus afectats de malalties

paratifus m. inv. Febra paratifoide.
• cast. paratifus.
• angl. paratyphoid.
paratiroïdal adj. De les glàndules paratiroides o que hi té relació.
• cast. paratiroidal.
• angl. parathyroid.
paratiroide 1. adj. Adjunt a la tiroide. 2.
f. Glàndula endocrina, situada en íntima relació topogràfica amb la cara
posterior dels lòbuls de la tiroide.
• cast. paratiroide.
• angl. parathyroid gland.
paratiroidectomia f. Ablació d’una
glàndula paratiroide.
• cast. paratiroidectomía.
• angl. parathyroidectomy.
paratonia f. Anomalia de la contracció muscular en què el múscul
es contrau i queda en un estat de
tensió.
• cast. paratonía.
• angl. paratonia.
paratònic -a adj. 1. De la paratonia o
que hi té relació. 2. Degut a la influència d’estímuls externs.
• cast. paratónico -ca.
• angl. paratonic.
paratròfia f. Alteració de la nutrició.
• cast. paratrofia.
• angl. painful adiposity.
paratuberculós -osa adj. i m. i f. Que
patix paratuberculosi.
• cast. paratuberculoso -sa.
• angl. paratuberculous.
paratuberculosi f. Afecció de naturalesa no tuberculosa, però produïda per
les condicions creades per la tuberculosi.
• cast. paratuberculosis.
• angl. paratuberculosis.
paravertebral adj. Situat al llarg de la
columna vertebral o a la seua vora.
• cast. paravertebral.
• angl. paravertebral.
parènquima f. Teixit essencial d’un
òrgan.
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del sistema cel·lular, de tumors malignes i de cirrosi hepàtica.
• cast. paraproteína.
• angl. paraprotein.
paraproteïnèmia f. Presència de paraproteïnes en la sang.
• cast. paraproteinemia.
• angl. paraproteinaemia.
paraqueratosi f. Dermatosi caracteritzada per un trastorn de la queratinització normal, amb conservació
de nuclis en les cèl·lules de la capa
còrnia.
• cast. paraqueratosis.
• angl. parakeratosis.
parasimpàtic -a adj. Del sistema parasimpàtic o que hi té relació.
• cast. parasimpático -ca.
• angl. parasympathetic.
parasitologia f. Part de la biologia que
tracta de totes les espècies de paràsits i de la seua relació amb l’hoste.
• cast. parasitología.
• angl. parasitology.
parasitosi f. Malaltia produïda per un
paràsit.
• cast. parasitosis.
• angl. parasitosis.
parasòmnia f. Trastorn motor o autònom que deriva d’una alteració dels
mecanismes del son.
• cast. parasomnia.
• angl. parasomnia.
paraspàdies m. inv. Deformitat a causa de la qual la uretra s’obri en un
costat del penis.
• cast. paraspadies.
• angl. paraspadias.
paratífic -a adj. 1. Paratifoide. 2. Que
produïx (un bacil) febra paratifoide.
• cast. paratífico -ca.
• angl. paratyphoid.
paratifoide adj. Que presenta molts dels
símptomes de la febra tifoide, però
està originada per un bacil distint.
• cast. paratifoideo -a.
• angl. paratyphoid.
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• cast. parénquima.
• angl. parenchyma.
parenquimàtic -a adj. Del parènquima o que hi té relació.
• cast. parenquimático -ca.
• angl. parenchymal.
parenquimatitis f. inv. Inflamació d’un
parènquima.
• cast. parenquimatitis.
• angl. parenchymatitis.
parenquimatós -osa adj. Parenquimàtic.
• cast. parenquimatoso -sa.
• angl. parenchymal.
parent m. i f. Persona que té vincles
amb una altra per consanguinitat o
afinitat.
• cast. pariente.
• angl. relative.
parental adj. 1. Dels pares o dels parents, o que hi té relació. 2. adj. i m.
i f. Que es referix a un o als dos progenitors.
• cast. parental.
• angl. 1. parental. 2. relational.
parenteral adj. Que té lloc en la vora
de l’intestí o que s’introduïx per una
via que no és la digestiva.
• cast. parenteral.
• angl. parenteral.
parèsia f. Paràlisi lleugera o incompleta que afecta els moviments, però
no les sensacions.
• cast. paresia.
• angl. paresis.
parestèsia f. Conjunt de sensacions anormals, com ara el formigueig o l’adormiment, que experimenten en determinades parts del cos certs malalts
del sistema nerviós i el circulatori.
• cast. parestesia.
• angl. paraesthesia.
parètic -a 1. adj. De la parèsia o que
hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que patix
parèsia.
• cast. parético -ca.
• angl. paretic.
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parietal 1. adj. De la paret d’una cavitat orgànica o que hi té relació. 2.
m. Os que forma, amb un altre os
simètric, la part mitjana de la volta
cranial.
• cast. parietal.
• angl. 1. parietal. 2. parietal bone.
parietofrontal adj. Dels ossos, de les
circumvolucions o de les cissures
parietals i frontals, o que hi té relació.
• cast. parietofrontal.
• angl. frontoparietal.
parietooccipital adj. Dels ossos, dels
lòbuls o de les circumvolucions parietals i occipitals, o que hi té relació.
• cast. parietooccipital.
• angl. parietooccipital.
parir v. tr. Expel·lir (el fetus) al final de
la gestació.
• cast. parir.
• angl. to give birth.
paritori m. En un hospital, sala de parts.
• cast. paritorio.
• angl. delivery room.
pàrkinson m. Malaltia causada per
una lesió cerebral, que es caracteritza per una tremolor especial, moviments de dits i rigidesa muscular.
• cast. párkinson.
• angl. Parkinson disease.
parkinsonià -ana 1. adj. Del pàrkinson
o que hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que
patix pàrkinson.
• cast. parkinsoniano -na.
• angl. parkinsonian.
parkinsonisme m. Síndrome que es
traduïx clínicament en un pàrkinson idiopàtic, però que és secundària a l’arterioesclerosi, encefalitis,
intoxicacions, traumatismes o tumors cranials.
• cast. parkinsonismo.
• angl. parkinsonism.
paroftàlmia f. Inflamació dels teixits
que envolten el globus ocular.
• cast. paroftalmia.
• angl. paroftalmia.

parteratge m. 1. Temps del part o immediatament posterior al part. 2.
Convalescència de la partera.
• cast. sobreparto.
• angl. childbed.
parterejar v. intr. Anar de part.
• cast. estar de parto.
• angl. to be in labour.
parturició f. Part natural.
• cast. parto.
• angl. natural childbirth.
parúlide f. Flemó o abscés de les genives.
• cast. párulis.
• angl. parulis.
passa f. Epidèmia.
• cast. epidemia.
• angl. epidemic.
passera f. Epidèmia.
• cast. epidemia.
• angl. epidemic.
pastós -osa adj. Que presenta (una
boca) la llengua coberta de saburra
i sense gust.
• cast. pastoso -sa.
• angl. pasty.
patel·la f. Ròtula.
• cast. patela.
• angl. patella.
patel·lar adj. De la patel·la o que hi té
relació.
• cast. patelar.
• angl. patellar.
patergia f. Estat de susceptibilitat anormal de l’organisme a determinats estímuls.
• cast. patergia.
• angl. pathergy.
patogen -ògena adj. Que causa malaltia.
• cast. patógeno -na.
• angl. pathogenic.
patogènesi f. Seqüència d’esdeveniments al llarg d’una malaltia.
• cast. patogénesis.
• angl. pathogenesis.
patogènia f. Part de la patologia que
estudia com s’originen les malalties.
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paroníquia f. Cercadits.
• cast. paroniquia.
• angl. paronychia.
paròpsia f. Trastorn visual.
• cast. paropsia.
• angl. paropsia.
paròsmia f. Anormalitat en el sentit de
l’olfacte.
• cast. parosmia.
• angl. parosmia.
paròtide f. Glàndula salival que, en
nombre de dos, està situada darrere de la branca ascendent del maxillar inferior.
• cast. parótide.
• angl. parotid gland.
parotidi -ídia adj. De la paròtide o que
hi té relació.
• cast. parotídeo -a.
• angl. parotid.
parotiditis f. inv. Inflamació de les glàndules paròtides.
• cast. parotiditis.
• angl. mumps.
paroxisme m. Període d’una malaltia
o d’un estat morbós durant el qual
els símptomes arriben a la màxima
intensitat.
• cast. paroxismo.
• angl. paroxysm.
paroxístic -a adj. Del paroxisme o que
hi té relació.
• cast. paroxístico -ca.
• angl. paroxysmal.
parpella f. Membrana externa que
protegix els ulls de la deshidratació
i de les partícules estranyes.
• cast. párpado (m.).
• angl. eyelid.
part m. Acció de parir, expulsió d’un fetus viable fora dels òrgans genitals.
• cast. parto.
• angl. delivery.
partera f. Dona que està a punt de parir o que ha parit.
• cast. parturienta.
• angl. woman in labour.
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• cast. patogenia.
• angl. pathogeny.
patogènic -a adj. 1. De la patogènia o
que hi té relació. 2. Causat per una
malaltia.
• cast. patogénico -ca.
• angl. pathogenic.
patognòmia f. Estudi i reconeixement
dels símptomes i signes de les malalties per a arribar a un diagnòstic.
• cast. patognomia.
• angl. pathognomy.
patognòmic -a adj. 1. De la patognòmia o que hi té relació. 2. Que només es troba (un signe o un símptoma) en un estat morbós determinat,
i és suficient per a definir-lo i fer-ne
el diagnòstic.
• cast. patognómico -ca.
• angl. pathognomonic.
patòleg -òloga m. i f. Especialista en
patologia.
• cast. patólogo -ga.
• angl. pathologist.
patologia f. 1. Part de les ciències biològiques i de la medicina que estudia les causes de les malalties i la
fisiologia dels organismes que les
patixen. 2. Condició d’un òrgan o
d’un teixit produïda per malaltia.
• cast. patología.
• angl. pathology.
patològic -a adj. 1. De la patologia
o que hi té relació. 2. Degut a una
malaltia.
• cast. patológico -ca.
• angl. pathological.
patometria f. Denominació quantitativa de la invasió i infecció parasitària en l’individu i estudi de les
causes que fan variar el nombre
d’individus atacats.
• cast. patometría.
• angl. pathometry.
pavelló m. 1. Expansió laminar eixamplada de teixit fibrocartilaginós, on
desemboca el conducte auditiu ex286

tern i amb el qual forma l’orella externa. 2. Extremitat ovàrica de la trompa
uterina, en forma d’embut.
• cast. pabellón.
• angl. 1. outer ear. 2. cavity.
pecilòcit m. Eritròcit deformat.
• cast. poiquilocito.
• angl. poikilocyte.
pecilocitosi f. Estat caracteritzat per la
presència de pecilòcits en la sang.
• cast. pecilocitosis.
• angl. poikilocytosis.
peçó m. Lòbul de l’orella.
• cast. lóbulo de la oreja.
• angl. ear lobe.
pectini -ínia adj. i m. Que s’inserix (un
múscul) en el pubis i en el trocànter
del fèmur i contribuïx a l’anteversió,
a la rotació externa i a l’adducció de
la cuixa.
• cast. pectíneo -a.
• angl. pectineal.
pectoral 1. adj. Del pit o de la cintura
escapular, o que hi té relació. 2. adj.
Que té la propietat (una preparació
farmacèutica) d’augmentar o fluïdificar la secreció bronquial i facilitar-ne l’expulsió de la tos. 3. m. Múscul situat en el tòrax.
• cast. pectoral.
• angl. 1 i 2. pectoral. 3. pectoral
muscle.
pectoràlgia f. Dolor en el pit.
• cast. pectoralgia.
• angl. pectoralgia.
pectorilòquia f. Modificació de la veu
percebuda en l’auscultació, de tal
manera que pareix eixir directament del pit, i que indica l’existència de cavitats pulmonars.
• cast. pectoriloquia.
• angl. pectoriloquy.
pedaç m. Fragment de paret venosa o de
teixit sintètic que el cirurgià cus a una
artèria a fi de reparar-ne un defecte.
• cast. parche.
• angl. mending piece.

• cast. pedúnculo.
• angl. peduncle.
peduncular adj. Del peduncle o que hi
té relació.
• cast. peduncular.
• angl. peduncular.
pegadella f. 1. Crosta produïda en la
pell per exsudació i falta de netedat.
2. Acumulació de descamacions que
forma una crosta, per falta de netedat, en el cap dels xiquets de llet.
• cast. 1. costra. 2. costra láctea.
• angl. 1. scab. 2. cradle cap.
pegat m. 1. Tros de tela untat d’ungüent
que s’aplica a un gra, a una ferida o
a una zona malalta. 2. Tira adhesiva
dotada de xicotetes cavitats, generalment circulars o quadrades, que
contenen un material porós sobre
el qual es depositen els al·lergògens
en la prova del pegat. 3. Embenat o
apòsit per a cobrir i protegir l’ull.
• cast. parche.
• angl. pach.
pèl m. 1. Apèndix filiforme de matèria
còrnia que cobrix la pell. 2. Conjunt
d’estos apèndixs.
• cast. vello.
• angl. hair.
pèl de mamella m. Cascadura.
• cast. pelo.
• angl. mastitis.
peladella f. Alopècia, especialment la
provocada per la tinya i la pegadella.
• cast. peladera.
• angl. hairloss.
pelat -ada 1. adj. Calb, sense cabells.
2. m. Excoriació.
• cast. 1. calvo -va. 2. excoriación (f.).
• angl. 1. bald. 2. excoriation.
pelut -uda adj. Que té molt de pèl.
• cast. peludo -da.
• angl. hirsute.
pelvià -ana adj. De la pelvis o que hi
té relació.
• cast. pélvico -ca.
• angl. pelvic.
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pedi pèdia adj. Del peu o que hi té relació.
• cast. pedio -a.
• angl. foot.
pediatre -a m. i f. Especialista en pediatria.
• cast. pediatra.
• angl. paediatrician.
pediatria f. Part de la medicina que
s’ocupa del creixement i de les malalties dels xiquets.
• cast. pediatría.
• angl. paediatrics.
pediàtric -a adj. De la pediatria o que
hi té relació.
• cast. pediátrico -ca.
• angl. paediatric.
pedicle m. 1. Part més o menys estreta
que aguanta alguns tumors i els fa
comunicar amb la resta de l’organisme. 2. Segment prim i lateral d’una
vèrtebra, que limita el forat de conjunció. 3. Conjunt d’elements vasculars, limfàtics i nerviosos que penetren en els òrgans per l’hílum.
• cast. pedículo.
• angl. pedicle.
pediculosi f. Infestació de polls.
• cast. pediculosis.
• angl. pediculosis.
pedicur -a m. i f. Persona que es dedica
a la pedicura.
• cast. pedicuro -ra.
• angl. paedicurist.
pedicura f. Tractament de les afeccions
cutànies còrnies pròpies dels peus.
• cast. pedicura.
• angl. paedicure.
pediluvi m. Bany de peus que se sol prendre amb una finalitat terapèutica.
• cast. pediluvio.
• angl. paediluvium.
pedra f. Càlcul.
• cast. piedra.
• angl. stone.
peduncle m. Cinta de matèria nerviosa
que unix diferents parts de la massa
encefàlica.
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pelvímetre m. Instrument per a mesurar les dimensions de la pelvis femenina i preveure la facilitat o dificultat
d’un part.
• cast. pelvímetro.
• angl. pelvimetre.
pelvimetria f. Mesura dels diàmetres
de la pelvis.
• cast. pelvimetría.
• angl. pelvimetry.
pelviperitonitis f. inv. Inflamació del
peritoneu que entapissa la pelvis i
dels òrgans que esta conté.
• cast. pelviperitonitis.
• angl. pelvic peritonitis.
pelvis f. inv. 1. Cavitat òssia situada en la
part inferior del tronc, formada pel
sacre i els dos ossos coxals, que conté el final del tub digestiu i alguns òrgans secretors i genitals. 2. Cavitat en
forma d’embut que hi ha en cada renyó i és el començament de l’uréter.
• cast. pelvis.
• angl. pelvis.
pelvitomia f. Intervenció que té com a
finalitat ampliar la pelvis a fi de facilitar el part.
• cast. pelvitomía.
• angl. pelvitomia.
pell f. Tegument resistent i flexible que
recobrix la superfície del cos i que
continua amb les diferents mucoses en els orificis naturals.
• cast. piel.
• angl. skin.
pelladura f. Encarnadura.
• cast. encarnadura.
• angl. healing.
pel·lagra f. Malaltia deguda a un dèficit de vitamina PP o àcid nicotínic,
que es manifesta per trastorns cutanis, digestius i nerviosos.
• cast. pelagra.
• angl. pellagra.
pel·lagrós -osa adj. i m. i f. 1. De la pellagra o que hi té relació. 2. Que patix
pel·lagra.
288

• cast. pelagroso -sa.
• angl. pellagrous.
pellar v. intr. i pron. Créixer la pell, sobre
una ferida o una llaga.
• cast. encarnar.
• angl. to heal.
pelleranca f. 1. Tros de pell despresa.
2. Descamació laminar o foliàcia.
• cast. 1. perigallo (m.). 2. descamación.
• angl. 1. skinny flesh. 2. desquamation.
pel·lícula f. Pell o membrana molt fina.
• cast. película.
• angl. pellicle.
pel·lúcid -a adj. Transparent o translúcid.
• cast. pelúcido -da.
• angl. transparent.
pèmfig m. Malaltia de la pell caracteritzada per flictenes o vesícules,
plenes de líquid serós, que deixen
taques pigmentàries.
• cast. pénfigo.
• angl. pemphigus.
penelló m. Prunyó.
• cast. sabañón.
• angl. chilblain.
penià -ana adj. Del penis o que hi té
relació.
• cast. peniano -na.
• angl. penile.
penis m. inv. Òrgan masculí erèctil que
servix per a la còpula i la micció, situat davant de la símfisi del pubis.
• cast. pene.
• angl. penis.
penitis f. inv. Inflamació del penis.
• cast. penitis.
• angl. penitis.
penjall m. Penjoll.
• cast. colgajo.
• angl. flap.
penjoll m. Tros de teixit que penja, especialment cutani, durant una intervenció quirúrgica o a causa d’un
traumatisme.

perfondre v. tr. Realitzar una perfusió.
• cast. perfundir.
• angl. to perfuse.
perforació f. 1. Acció o efecte de perforar. 2. Obertura o orifici accidental en un òrgan o en una part del
cos, produïda per un traumatisme
extern o per una lesió interna.
• cast. perforación.
• angl. perforation.
perforació timpànica f. Obertura de
la membrana timpànica produïda
per un traumatisme o com a seqüela cicatricial d’un procés supuratiu.
• cast. perforación timpánica.
• angl. tympanic perforation.
perforador m. Instrument per a foradar els ossos.
• cast. perforador.
• angl. perforator.
perforar v. 1. tr. Foradar un òrgan o una
part del cos travessant-lo de part a
part. 2. pron. Produir-se o formar-se
una obertura o un orifici que travessa la paret d’un òrgan buit o d’una
altra estructura anatòmica.
• cast. perforar.
• angl. to perforate.
perfusió f. 1. Introducció lenta i continuada d’un líquid en un òrgan
o un organisme, per via intravenosa, subcutània o rectal, amb la
finalitat de mantindre les funcions
d’eixe òrgan. 2. Tècnica que s’usa
ocasionalment per a fixar o tintar
els òrgans abans de l’estudi al microscopi.
• cast. perfusión.
• angl. perfusion.
periadenitis f. inv. Inflamació dels teixits que envolten una glàndula o,
més específicament, dels que envolten un gangli limfàtic.
• cast. periadenitis.
• angl. periadenitis.
periamigdalitis f. inv. Inflamació dels
teixits que envolten les amígdales.
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• cast. colgajo.
• angl. flap.
pentadàctil -a adj. Que té cinc dits.
• cast. pentadáctilo -la.
• angl. pentadactylic.
penyal m. Porció de l’os temporal situada en la base del crani, de forma
piramidal, que conté l’orella interna.
• cast. peñasco.
• angl. petrous temporal bone.
pèptic -a adj. 1. De la digestió o que hi
té relació. 2. De la pepsina o que hi
té relació.
• cast. péptico -ca.
• angl. peptic.
pera f. Utensili de goma en forma de
pera que s’usa per a impulsar líquid
o aire.
• cast. pera.
• angl. enema bag.
percepció f. 1. Acció o efecte de percebre. 2. Recepció en els centres nerviosos d’una impressió dels sentits.
• cast. percepción.
• angl. perception.
perceptivitat f. Facultat de rebre impressions sensorials i de transformar-les en sensacions.
• cast. perceptividad.
• angl. perceptivity.
percussió f. Mètode d’exploració que
consistix a pegar colps breus i intensos sobre una regió del cos per
a obtindre certs sons que permeten
conéixer l’estat d’alguns òrgans.
• cast. percusión.
• angl. percussion.
percutani -ània adj. Que s’aplica (un
mètode terapèutic) en la pell o a
través de la pell.
• cast. percutáneo -a.
• angl. percutaneous.
pèrdua 1. f. Falta, disminució, dany. 2.
f. pl. Hemorràgia o fluix procedent
de la matriu, de la uretra o del recte.
• cast. pérdida.
• angl. loss.
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• cast. periamigdalitis.
• angl. peritonsillitis.
perianal adj. Que es troba o ocorre en
la zona situada al voltant de l’anus.
• cast. perianal.
• angl. perianal.
periarteritis f. inv. Trastorn inflamatori
de la capa externa d’una o més artèries i dels teixits que envolten els
vasos.
• cast. periarteritis.
• angl. periarteritis.
periarticular adj. Que està situat o
ocorre al voltant d’una articulació.
• cast. periarticular.
• angl. periarticular.
periartritis f. inv. Inflamació dels teixits
que envolten una articulació.
• cast. periartritis.
• angl. periartritis.
pericardi m. Membrana serosa que envolta el cor i l’arrel dels grans vasos.
• cast. pericardio.
• angl. pericardium.
pericardíac -a adj. Del pericardi o que
hi té relació.
• cast. pericardíaco -ca.
• angl. pericardiac.
pericardiectomia f. 1. Escissió parcial o
completa del pericardi. 2. Decorticació del cor en les pericarditis cròniques.
• cast. pericardiectomía.
• angl. pericardiectomy.
pericardiocentesi f. Extracció de líquid
del sac pericàrdic per mitjà d’un catèter.
• cast. pericardiocentesis.
• angl. pericardiocentesis.
pericarditis f. inv. Inflamació del pericardi.
• cast. pericarditis.
• angl. pericarditis.
pericolecistitis f. inv. Inflamació dels
teixits que envolten la bufeta biliar.
• cast. pericolecistitis.
• angl. pericholecystitis.
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pericondri m. Membrana fibrosa que
recobrix la superfície d’un cartílag.
• cast. pericondrio.
• angl. perichondrium.
pericondritis f. inv. Inflamació del pericondri.
• cast. pericondritis.
• angl. perichondritis.
pericoxitis f. inv. Inflamació dels teixits
blans que envolten l’articulació del
maluc, generalment de les bosses
sinovials de l’extremitat superior del
fèmur.
• cast. pericoxitis.
• angl. pericoxitis.
pericrani m. Membrana fibrosa que recobrix la cara externa dels ossos del
crani.
• cast. pericráneo.
• angl. pericranium.
peridural adj. Epidural.
• cast. peridural.
• angl. epidural.
periflebitis f. inv. Inflamació dels teixits que envolten una vena.
• cast. periflebitis.
• angl. periphlebitis.
perifol·liculitis f. inv. Inflamació del teixit conjuntiu que envolta un o més
fol·licles pilosos, que s’acompanya
sempre de fol·liculitis.
• cast. perifoliculitis.
• angl. perifolliculitis.
perigàstric -a adj. Que està situat o
que té lloc al voltant de l’estómac.
• cast. perigástrico -ca.
• angl. perigastric.
perigastritis f. inv. Peritonitis localitzada al voltant de l’estómac.
• cast. perigastritis.
• angl. perigastritis.
perihepatitis f. inv. Inflamació, aguda o
crònica, del peritoneu i d’altres teixits que envolten el fetge.
• cast. perihepatitis.
• angl. perihepatitis.

• cast. perineorrafia.
• angl. perineorrhaphy.
perineu m. Paret muscular membranosa, de forma romboïdal, que forma la
base de la gran cavitat abdominal, i
que separa els genitals i l’anus.
• cast. perineo.
• angl. perinaeum.
perineuri m. Baina que envolta els funicles nerviosos o grups de fibres
nervioses dins de cada nervi.
• cast. perineurio.
• angl. perineurium.
perineuritis f. inv. Inflamació del teixit
connectiu que hi ha al voltant d’un
nervi.
• cast. perineuritis.
• angl. perineuritis.
període m. 1. Temps que duren algunes fases en el curs d’una malaltia o
procés. 2. Menstruació.
• cast. período.
• angl. period.
periodicitat f. Successió regular en
èpoques determinades de diversos
fenòmens vitals.
• cast. periodicidad.
• angl. periodicity.
perioniqui m. Pell que envolta l’ungla.
• cast. perioniquio.
• angl. eponichium.
perionixis f. inv. Inflamació del perioniqui.
• cast. perionixis.
• angl. paronychia.
perioperatori -òria adj. 1. Que passa
o que té lloc des de poc abans fins
a poc després d’una intervenció
quirúrgica. 2. Període o interval de
temps que inclou la fase preoperatòria, la intervenció quirúrgica i la
fase postoperatòria.
• cast. perioperatorio -ria.
• angl. 1. perioperative. 2. perioperative period.
periorbitari -ària adj. Que està situat
al voltant de l’ull.
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perilimfa f. Líquid aquós de l’orella interna que ocupa l’espai situat entre
el laberint membranós i l’ossi.
• cast. perilinfa.
• angl. perilymph.
perímetre m. 1. Mesura del contorn
d’una figura o d’un cos. 2. Instrument per a mesurar el camp visual
perifèric.
• cast. perímetro.
• angl. 1. circumference. 2. perimetre.
perimetri m. Revestiment del peritoneu que cobrix la part externa de la
paret de l’úter.
• cast. perimetrio.
• angl. perimetrium.
perimetria f. 1. Mesurament d’un perímetre. 2. Examen oftalmològic que
s’utilitza per a avaluar i mesurar les
alteracions del camp visual.
• cast. perimetría.
• angl. perimetry.
perimetritis f. inv. Inflamació del perimetri.
• cast. perimetritis.
• angl. perimetritis.
perimisi m. Membrana de teixit connectiu dens, blanca i brillant, que
envolta els fascicles musculars.
• cast. perimisio.
• angl. perimysium.
perineal adj. Del perineu o que hi té
relació.
• cast. perineal.
• angl. perineal.
perinefritis f. inv. Inflamació, aguda o
crònica, dels teixits que envolten el
renyó.
• cast. perinefritis.
• angl. perinephritis.
perineoplàstia f. Cirurgia plàstica del
perineu.
• cast. perineoplastia.
• angl. perineoplasty.
perineorràfia f. Sutura quirúrgica del
perineu.
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• cast. periorbitario -ria.
• angl. periorbital.
periorquitis f. inv. Inflamació de la túnica vaginal del testicle.
• cast. periorquitis.
• angl. periorchitis.
periosteòtom m. Instrument per a
seccionar el periosti o per a separar-lo de l’os.
• cast. periostótomo.
• angl. periosteotome.
periosti m. Membrana fibrosa, de teixit connectiu, que recobrix els ossos excepte els punts d’incrustació
dels cartílags i d’inserció dels tendons, i que servix per a nodrir-los i
renovar-los.
• cast. periostio.
• angl. periosteum.
periòstic -a adj. Del periosti o que hi
té relació.
• cast. perióstico -ca.
• angl. periosteal.
periostitis f. inv. Inflamació, aguda o
crònica, del periosti.
• cast. periostitis.
• angl. periostitis.
periostosi f. Lesió no inflamatòria del
periosti, que es pot transformar en
exostosi.
• cast. periostosis.
• angl. periostosis.
perirectal adj. Que està situat o que té
lloc al voltant del recte.
• cast. perirrectal.
• angl. perirectal.
perisístole f. Pausa o interval entre la
diàstole i la sístole del cor.
• cast. perisístole.
• angl. perisystole.
peristalsi f. Peristaltisme.
• cast. peristalsis.
• angl. peristalsis.
peristàltic -a adj. Del peristaltisme o
que hi té relació.
• cast. peristáltico -ca.
• angl. peristaltic.
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peristaltisme m. Conjunt de moviments vermiculars de contracció del
tub digestiu, en virtut del qual progressen els aliments ingerits.
• cast. peristaltismo.
• angl. peristalsis.
perístole f. 1. Contracció peristàltica.
2. Activitat tònica de les parets de
l’estómac amb la qual este òrgan
s’adapta al contingut després d’ingerir els aliments.
• cast. perístole.
• angl. peristole.
periteli m. Capa de cèl·lules i fibril·les
que envolta els capil·lars i els vasos
xicotets.
• cast. peritelio.
• angl. perithelium.
peritiflitis f. inv. Inflamació del peritoneu que entapissa el cec.
• cast. peritiflitis.
• angl. peritiphlitis.
peritoneal adj. Del peritoneu o que hi
té relació.
• cast. peritoneal.
• angl. peritoneal.
peritoneoscopi m. Aparell que s’utilitza en la pràctica de la peritoneoscòpia.
• cast. peritoneoscopio.
• angl. laparoscope.
peritoneoscòpia f. Inspecció de la cavitat peritoneal per mitjà d’un peritoneoscopi introduït a través d’una
petita incisió en la paret abdominal.
• cast. peritoneoscopia.
• angl. laparoscopy.
peritoneu m. Membrana serosa que
entapissa les parets de la cavitat abdominal i la superfície exterior de
les vísceres que conté esta cavitat.
• cast. peritoneo.
• angl. peritonaeum.
peritonisme m. Aparició dels símptomes associats a una peritonitis aguda, sense que hi haja inflamació del
peritoneu.

• cast. perspirar.
• angl. to perspire.
pertorbació f. Alteració o trastorn d’una
funció, d’una facultat o del curs d’una
malaltia.
• cast. perturbación.
• angl. disturbance.
pesabebés m. Bàscula amb el plat
horitzontal per a pesar xiquets de
bolquers.
• cast. pesabebés.
• angl. baby scale.
pesadesa f. Malestar amb sensació de
pes, càrrega o cansament en el cap,
l’estómac o altres parts del cos.
• cast. pesadez.
• angl. weariness.
pessari m. Aparell que es col·loca en la
vagina per a corregir el descens de
l’úter o per a impedir la fecundació.
• cast. pesario.
• angl. pessary.
pesta f. 1. Malaltia epidèmica d’origen
bacterià que es transmet directament de persona a persona o a través de certs animals, com les rates o
les puces. 2. Pesta bubònica. 3. Gran
epidèmia.
• cast. peste.
• angl. 1. plague. 2. bubonic plague.
pestanya f. Pèl rígid i sedós que es troba
en el cantell lliure de les parpelles.
• cast. pestaña.
• angl. eyelash.
petèquia f. Extravasació sanguínia puntiforme, de menys de 3 mm de diàmetre, de color roig brillant inicialment i de color roig fosc després, que
apareix en la pell o en les mucoses.
• cast. petequia.
• angl. petechia.
petequial adj. Caracteritzat per petèquies.
• cast. petequial.
• angl. petechial.
petrós -osa adj. Del penyal de l’os temporal o que hi té relació.
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• cast. peritonismo.
• angl. pseudoperitonitis.
peritonitis f. inv. Inflamació del peritoneu.
• cast. peritonitis.
• angl. peritonitis.
peritonització f. Temps especial de les
intervencions abdominals que té
per objecte recobrir de serosa totes
les superfícies cruentes.
• cast. peritonización.
• angl. peritonisation.
perjudicial adj. Que perjudica o pot
causar un dany.
• cast. perjudicial.
• angl. noxious.
perla f. 1. Forma farmacèutica esfèrica i
blana, semblant a les càpsules, però
massissa. 2. Taca blanquinosa que
es forma en la capa exterior de la
còrnia i enfosquix la vista.
• cast. perla.
• angl. pearl.
perlingual f. Que s’aplica (un medicament) damunt o davall de la llengua perquè s’absorbisca gràcies a
la salivació.
• cast. perlingual.
• angl. perlingual.
perniosi f. Prunyó.
• cast. perniosis.
• angl. perniosis.
peroné [pl. -és] m. Os llarg i prim de la
part externa de la cama, situat al
costat de la tíbia.
• cast. peroné.
• angl. fibula.
peroneal adj. 1. Del peroné o que hi té
relació. 2. Pròxim al peroné.
• cast. peroneo -a.
• angl. fibular.
perspiració f. Acció de perspirar.
• cast. perspiración.
• angl. perspiration.
perspirar v. tr. Evacuar (un fluid) a través de les superfícies cutànies i les
membranes mucoses.
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• cast. petroso -sa.
• angl. petrosal.
petrositis f. inv. Inflamació del penyal
de l’os temporal.
• cast. petrositis.
• angl. petrositis.
peu m. Regió distal del membre inferior, que consta del tars, el metatars
i els dits.
• cast. pie.
• angl. foot.
peu d’atleta m. Tinya dels peus.
• cast. pie de atleta.
• angl. athlete’s foot.
piamàter f. Capa interior de les tres
que envolten l’encèfal i la medul·la
espinal.
• cast. piamadre.
• angl. pia mater.
piamatral adj. De la piamàter o que hi
té relació.
• cast. piamatral.
• angl. piamatral.
pian m. Malaltia contagiosa, caracteritzada per l’erupció en diverses parts
del cos d’unes excrecències fungoses que poden ulcerar-se, pròpia de
països tropicals.
• cast. pian.
• angl. yaws.
piartrosi f. Supuració en una cavitat
articular.
• cast. piartrosis.
• angl. piartrosis.
picada f. Ferida xicoteta produïda pel
fibló d’un insecte.
• cast. picadura.
• angl. sting.
picnolèpsia f. Epilèpsia generalitzada
amb pèrdua de la consciència, de
duració curta i sense crisis convulsives.
• cast. picnolepsia.
• angl. pyknolepsy.
picnosi f. Forma de necrosi nuclear
amb retracció del nucli i condensació de la cromatina.
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• cast. picnosis.
• angl. pyknosys.
pielitis f. inv. Inflamació de la pelvis
renal.
• cast. pielitis.
• angl. pyelitis.
pielografia f. Radiografia de la pelvis
renal i dels uréters, per mitjà d’una
substància de contrast opaca als
rajos X.
• cast. pielografía.
• angl. pyelography.
pielonefritis f. inv. Inflamació simultània del renyó, dels calzes i de la
pelvis renal.
• cast. pielonefritis.
• angl. pyelonephritis.
pielostomia f. Establiment d’una fístula quirúrgica a la pelvis renal, per
a l’eliminació de l’orina cap a l’exterior
• cast. pielostomía.
• angl. pyelostomy.
pielotomia f. Incisió practicada en la
pelvis renal, generalment per a eliminar un càlcul o evacuar un embassament líquid.
• cast. pielotomía.
• angl. pyelotomy.
piezograma m. Gràfic de la pressió arterial obtingut per mitjà d’un piezòmetre.
• cast. piezograma.
• angl. piezogram.
piezòmetre m. Tub de vidre que, introduït en una artèria, servix per a
determinar la pressió sanguínia.
• cast. piezómetro.
• angl. piezometre.
piga f. Petita taca pigmentària de la
pell, sobretot de les zones exposades al sol.
• cast. peca.
• angl. freckle.
pigment m. Substància que conferix el
seu color característic a les cèl·lules,
els teixits o els líquids orgànics.

piletrombosi f. Trombosi de la vena
porta.
• cast. piletrombosis.
• angl. pylethrombosis.
pílor m. Orifici que comunica l’estómac amb el duodé.
• cast. píloro.
• angl. pylorus.
pilorectomia f. Resecció del pílor.
• cast. pilorectomía.
• angl. pylorectomy.
pilòric -a adj. 1. Del pílor o que hi té relació. 2. Que es troba en la regió del
pílor.
• cast. pilórico -ca.
• angl. pyloric.
piloroplàstia f. Cirurgia plàstica del
pílor per a eixamplar-ne l’obertura.
• cast. piloroplastia.
• angl. pyloroplasty.
pilorotomia f. Incisió quirúrgica del pílor.
• cast. pilorotomía.
• angl. pylorotomy.
pilós -osa adj. 1. Del pèl o que hi té relació. 2. Pelut.
• cast. piloso -sa.
• angl. 1. hair. 2. hairy.
pilosebaci -àcia adj. Dels pèls i de les
glàndules sebàcies, o que hi té relació.
• cast. pilosebáceo -a.
• angl. pilosebaceous.
piloteig m. Sensació que produïxen alguns tumors abdominals quan són
palpats, i també el fetus dins del líquid amniòtic, comparable a la d’espentar un tros de gel dins de l’aigua.
• cast. peloteo.
• angl. ballottement.
pimelitis f. inv. Inflamació del teixit
adipós.
• cast. pimelitis.
• angl. pimelitis.
pinça f. [usat generalment en plural] Instrument metàl·lic, generalment de
dos braços, que s’utilitza per a subjectar o comprimir.
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• cast. pigmento.
• angl. pigment.
pigmentació f. 1. Producció d’un pigment o d’una matèria colorant en
un òrgan o en una part determinada del cos. 2. Coloració d’un òrgan o
d’una part determinada del cos per
l’acumulació d’un pigment.
• cast. pigmentación.
• angl. pigmentation.
pigmentari -ària adj. 1. D’un pigment
o que hi té relació. 2. Que produïx o
conté pigment.
• cast. pigmentario -ria.
• angl. pigmentary.
pigmentat -ada adj. Que presenta
pigmentació.
• cast. pigmentado -da.
• angl. pigmented.
pigota f. Malaltia infectivocontagiosa i
epidèmica, causada per Poxvirus variolae i caracteritzada per febra alta,
cefalàlgies, vòmits, dispnea, taquicàrdia i erupció en les zones de flexió.
• cast. viruela.
• angl. smallpox.
pigota borda f. Varicel·la.
• cast. varicela.
• angl. chickenpox.
pigotós -osa 1. adj. De la pigota o que
hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que presenta marques d’haver tingut la pigota. 3. adj. i m. i f. Que patix pigota.
• cast. varioloso -sa.
• angl. variolous.
piïtis f. inv. Inflamació de la piamàter.
• cast. piítis.
• angl. piitis.
pilar m. Formació anatòmica vertical,
quasi sempre pariona i múltiple, de
sosteniment o d’inserció.
• cast. pilar.
• angl. pillar.
pileflebitis f. inv. Inflamació de la vena
porta.
• cast. pileflebitis.
• angl. pylephlebitis.
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• cast. pinza.
• angl. forceps.
pinçament m. Compressió de qualsevol òrgan o part del cos entre dos
ossos o dos superfícies.
• cast. pinzamiento.
• angl. clamping.
píndola f. Medicament elaborat en
forma de boleta, a vegades recoberta d’una capa de color.
• cast. píldora.
• angl. pill.
pineal adj. 1. De la glàndula pineal o
de l’epífisi, o que hi té relació. 2. Que
té forma de pinya
• cast. pineal.
• angl. pineal.
pinealoma m. Tumor de la glàndula
pineal.
• cast. pinealoma.
• angl. pinealoma.
pingüècula f. Taca groguenca i triangular de la conjuntiva que apareix fora
de la còrnia, generalment en persones majors, i que no afecta la visió.
• cast. pingüécula.
• angl. pinguecula.
pinta f. 1. Taca o senyal en la pell. 2.
Malaltia infecciosa de la pell causada pel Treponema carateum i caracteritzada per l’aparició d’una erupció secundària.
• cast. pinta.
• angl. 1. spot. 2. pinta.
piociànic -a adj. Del pus blau o que hi
té relació.
• cast. piociánico -ca.
• angl. pyocyaneus.
piocianina f. Matèria colorant del pus
blau, produïda pel bacil piociànic
Pseudomona aeruginosa.
• cast. piocianina.
• angl. pyocyanin.
piocultiu m. Examen bacteriològic del
pus d’una lesió.
• cast. piocultivo.
• angl. pyoculture.
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piodèrmia f. Dermatosi supurativa.
• cast. piodermia.
• angl. pyoderma.
piogen -ògena adj. Que provoca supuració.
• cast. piógeno -na.
• angl. pyogen.
piogènesi f. Formació de pus.
• cast. piogénesis.
• angl. pyogenesis.
piogènic -a adj. Generat o produït per
pus.
• cast. piogénico -ca.
• angl. pyogenic.
piohèmia f. Sèpsia caracteritzada per
la formació de focus supurats en
distintes parts de l’organisme.
• cast. piohemia.
• angl. pyohaemia.
pioide adj. 1. Semblant al pus. 2. De la
naturalesa del pus.
• cast. pioide.
• angl. pyoid.
piomètria f. Embassament de pus en
l’úter.
• cast. piometria.
• angl. pyometra.
pionefritis f. inv. Nefritis purulenta,
abscés renal.
• cast. pionefritis.
• angl. pyonephritis.
pionefrosi f. Dilatació de la pelvis renal i del renyó a causa d’un embassament purulent, amb obliteració
de l’urèter.
• cast. pionefrosis.
• angl. pyonephrosis.
pioovari m. Abscés de l’ovari.
• cast. pioovario.
• angl. pyo-ovarium.
piorrea f. 1. Fluix o vessament de pus.
2. Inflamació purulenta del periosti
dels alvèols dentals, amb necrosi
progressiva d’estos i fluixesa de les
dents.
• cast. piorrea.
• angl. pyorrhoea.

pirèxia f. Estat febril.
• cast. pirexia.
• angl. pyrexia.
pirogen -a 1. adj. Piretogen. 2. m. Producte d’origen microbià que, si està
contingut en els injectables, dona
lloc a una reacció febril.
• cast. pirógeno -na.
• angl. 1. pyrogenic. 2. pyrogen.
pirosi f. Sensació de cremor que partix
de l’epigastri i remunta l’esòfag fins
a la gola, generalment acompanyada d’eructes i de regurgitació d’un
líquid àcid i coent.
• cast. pirosis.
• angl. pyrosis.
piròtic -a adj. De la pirosi o que hi té
relació.
• cast. cáustico -ca.
• angl. pyrotic.
pit m. 1. Part del cos que s’estén des del
coll fins al ventre i que conté els pulmons i el cor. 2. Zona anterior d’esta
part del cos. 3. [usat generalment en
plural] Mamella de dona. 4. Aparell
respiratori.
• cast. pecho.
• angl. 1 i 2. chest. 3. breast. 4. lung.
pitiàtic -a adj. Del pitiatisme o que hi
té relació.
• cast. pitiático -ca.
• angl. pithiatic.
pitiatisme m. 1. Manifestació funcional
originada per un mecanisme suggestiu. 2. Manifestació, conscient o
inconscient, en què hi ha una simulació d’origen histèric.
• cast. pitiatismo.
• angl. pithiatism.
pitiriasi f. 1. Malaltia de la pell caracteritzada per una descamació furfuràcia. 2. Caspa.
• cast. pitiriasis.
• angl. 1. pityriasis. 2. dandruff.
pitressina f. Vasopressina.
• cast. pitresina.
• angl. pitressin.
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piorreic -a adj. De la piorrea o que hi
té relació.
• cast. piorreico -ca.
• angl. pyorrhoeal.
piosalpinge f. Embassament de pus en
la trompa de Fal·lopi obliterada.
• cast. piosalpinge.
• angl. pyosalpinx.
pioteràpia f. Utilització terapèutica del
pus.
• cast. pioterapia.
• angl. pyotherapy.
piotòrax m. Empiema.
• cast. piotórax.
• angl. pyothorax.
piramidal 1. adj. De les estructures
anatòmiques (os, múscul, fascicle)
de les anomenades piràmide o que
hi tenen relació. 2. adj. Que té forma
de piràmide. 3. m. Os piramidal.
• cast. piramidal.
• angl. 1 i 2. pyramidal. 3. triquetrum bone.
piràmide f. Formació anatòmica que
té una forma semblant a una piràmide.
• cast. pirámide.
• angl. pyramid.
pirètic -a adj. 1. De la febra o que hi té
relació. 2. Que és de la naturalesa de
la febra.
• cast. pirético -ca.
• angl. pyretic.
piretogen -ògena adj. Que produïx febra.
• cast. piretógeno -na.
• angl. pyretogenous.
piretologia f. Part de la patologia que
tracta les febres dites essencials.
• cast. piretología.
• angl. pyretology.
piretoteràpia f. Utilització terapèutica
de la febra, provocant-la artificialment injectant agents piretògens
diversos o inoculant una malaltia
febril.
• cast. piretoterapia.
• angl. pyretotherapy.
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pituïta f. 1. Humor viscós i aquós que secreten alguns òrgans, especialment
les membranes del nas. 2. Líquid que
alguns malalts expulsen per la boca
els matins en dejú.
• cast. pituita.
• angl. pituita.
pituïtari -ària adj. 1. De la hipòfisi o
que hi té relació. 2. Que secreta o
expulsa pituïta.
• cast. pituitario -ria.
• angl. pituitary.
pituïtària f. Membrana mucosa de les
fosses nasals.
• cast. pituitaria.
• angl. pituitary.
pituïtós -osa adj. Abundós en pituïta.
• cast. pituitoso -sa.
• angl. pituitous.
piúria f. Presència de pus en l’orina.
• cast. piuria.
• angl. pyuria.
placa f. 1. Zona diferent de la resta de la
superfície que l’envolta. 2. Taca que
es fa en la pell o en una mucosa en
certes malalties.
• cast. placa.
• angl. 1. scab. 2. pustule.
placebo. m. Substància. que,. sense
contindre principis actius de valor
terapèutic, produïx algun efecte curatiu en el malalt que la pren, sempre que tinga el convenciment que
la substància administrada té propietats curatives reals.
• cast. placebo.
• angl. placebo.
placenta f. Òrgan intermediari entre
la mare i el fetus durant la gestació,
que s’adherix a la superfície interior
de l’úter i del qual naix el cordó
umbilical.
• cast. placenta.
• angl. placenta.
placentació f. Procés pel qual es crea i
desenvolupa una placenta.
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• cast. placentación.
• angl. placentation.
placentari -ària adj. De la placenta o
que hi té relació.
• cast. placentario -ria.
• angl. placental.
placentitis f. inv. Inflamació de la placenta.
• cast. placentitis.
• angl. placentitis.
placentoma m. Teixit nou anormal
format a partir d’una porció de placenta retinguda després d’un avortament.
• cast. placentoma.
• angl. placentoma.
plagiocefàlia f. Malformació a causa de la qual el cap es fa asimètric i obliquat.
• cast. plagiocefalia.
• angl. plagiocephaly.
planell m. Palma.
• cast. palma (f.).
• angl. palm.
planigrafia f. Tomografia.
• cast. planigrafía.
• angl. planigraphy.
planta del peu f. Cara inferior del peu.
• cast. planta del pie.
• angl. sole.
plantar 1. adj. De la planta del peu o
que hi té relació. 2. m. Múscul de la
regió posterior de la cama.
• cast. plantar.
• angl. 1. plantar. 2. plantaris muscle.
plantilla f. Peça laminar que, interposada entre la planta i el peu del
calcer, contribuïx a la correcció de
certes deformitats del peu.
• cast. plantilla.
• angl. insole.
planúria f. Descàrrega de l’orina per
un conducte anormal.
• cast. planuria.
• angl. planuria.
plaqueta f. Fragment citoplasmàtic
menut, irregular i desproveït de nu-

plasmodi m. Protozou, paràsit dels eritròcits, agent causal de les diverses
formes del paludisme.
• cast. plasmodio.
• angl. plasmodium.
plasmòlisi f. Contracció del citoplasma deguda a la pèrdua d’aigua per
exosmosi.
• cast. plasmólisis.
• angl. plasmolysis.
plasmolitzar v. tr. Produir una plasmòlisi.
• cast. plasmolizar.
• angl. to plasmolyse.
plasmorràgia f. Pèrdua de plasma, que
es produïx en casos de lesions tissulars
importants, com per exemple en cremades de tercer grau.
• cast. plasmorragia.
• angl. plasmorrhagia.
plàstia f. Operació que consistix a corregir, restablir o embellir la forma
d’una part del cos, o a modificar favorablement una alteració morbosa.
• cast. plastia.
• angl. plasty.
plàstic -a adj. De la cirurgia plàstica o
que hi té relació.
• cast. plástico -ca.
• angl. plastic.
plastró m. Zona d’induració al voltant
d’un focus inflamatori.
• cast. plastrón.
• angl. plastron.
platibàsia f. Anomalia congènita caracteritzada per una invaginació de
l’occípit i del raquis cervical superior en la fossa posterior del crani.
• cast. platibasia.
• angl. platybasia.
platicèfal -a adj. i m. i f. Que presenta
platicefàlia.
• cast. platicéfalo -la.
• angl. platycephalous.
platicefàlia f. Deformitat caracteritzada per un cap ample i una volta
cranial xafada.
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cli, que intervé en els processos de
la coagulació.
• cast. plaqueta.
• angl. platelet.
plaquetari -ària adj. De les plaquetes
de la sang o que hi té relació.
• cast. plaquetario -ria.
• angl. platelet.
plaquetopènia f. Disminució del nombre de plaquetes circulants en la sang
perifèrica.
• cast. plaquetopenia.
• angl. plateletopenia.
plasma m. Part líquida i incolora de la
sang sense coagular.
• cast. plasma.
• angl. blood plasma.
plasmafèresi f. Recanvi del plasma
que s’obté per mitjà de l’extracció
d’una quantitat de sang i la reinjecció de les cèl·lules separades per
centrifugació, acompanyada de la
reposició de plasma fresc congelat
homòleg o d’albúmina sèrica.
• cast. plasmaféresis.
• angl. plasmapheresis.
plasmateràpia f. Utilització terapèutica del plasma.
• cast. plasmaterapia.
• angl. plasma therapy.
plasmina f. Substància formada a partir del plasminogen que intervé en
el procés de fibrinòlisi.
• cast. plasmina.
• angl. plasmin.
plasminogen m. Precursor inactiu de
la plasmina.
• cast. plasminógeno.
• angl. plasminogen.
plasmocitoma m. Mieloma format a
partir de cèl·lules plasmàtiques.
• cast. plasmocitoma.
• angl. plasmocytoma.
plasmocitosi f. Presència de plasmòcits en la sang.
• cast. plasmocitosis.
• angl. plasmacytosis.
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• cast. platicefalia.
• angl. platycephalia.
plec m. Doblec o desigualtat en una
superfície del cos.
• cast. pliegue.
• angl. fold.
pleocitosi f. Augment de cèl·lules, especialment augment de limfòcits
en el líquid cefaloraquidi.
• cast. pleocitosis.
• angl. pleocytosis.
plerosi f. 1. Restauració de forces o de
teixits perduts, especialment després d’una malaltia. 2. Plètora.
• cast. plerosis.
• angl. 1. plerosis. 2. hypervolemia.
pleròtic -a adj. De la plerosi o que hi
té relació.
• cast. plerótico -ca.
• angl. plerotic.
plessímetre m. Instrument consistent
en una placa d’ivori, d’os, de fusta o
d’una altra substància dura, que es
colpeja amb els dits o amb un martell adequat, per a explorar per percussió diferents parts del cos.
• cast. plesímetro.
• angl. plessimetre.
plètora f. Excés de sang o d’altres líquids
en el cos o en una de les seues parts.
• cast. plétora.
• angl. plethora.
pleura f. Membrana serosa que, en
el tòrax, entapissa els pulmons, la
superfície interna de la paret de la
cavitat toràcica i el diafragma.
• cast. pleura.
• angl. pleura.
pleural adj. De la pleura o que hi té
relació.
• cast. pleural.
• angl. pleural.
pleuràlgia f. Pleurodínia.
• cast. pleuralgia.
• angl. pleurodynia.
pleuresia f. Inflamació de les seroses
pleurals.
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• cast. pleuresía.
• angl. pleuresy.
pleurític -a 1. adj. De la pleuresia o que
hi té relació. 2. adj. Que està originat
per la pleuresia. 3. adj. i m. i f. Que patix pleuresia.
• cast. pleurítico -ca.
• angl. pleuritic.
pleuritis f. inv. Pleuresia, especialment
la seca.
• cast. pleuritis.
• angl. pleuritis.
pleurodínia f. Dolor en els músculs de
les parets del pit.
• cast. pleurodinia.
• angl. pleurodynia.
pleuropericarditis f. inv. Pleuritis i pericarditis simultànies.
• cast. pleuropericarditis.
• angl. pleuropericarditis.
pleuropneumònia f. Pneumònia acompanyada d’inflamació de la pleura.
• cast. pleuroneumonía.
• angl. pleuropneumonia.
pleuroscòpia f. Examen endoscòpic
de la cavitat pleural, a través d’una
incisió feta en la paret toràcica, per
la qual s’introduïx el pleuroscopi.
• cast. pleuroscopia.
• angl. pleuroscopy.
pleurotomia f. Incisió quirúrgica de
la pleura a través d’un espai intercostal.
• cast. pleurotomía.
• angl. pleurotomy.
pleurotòton m. Posició que pren a vegades el cos en el tètan.
• cast. pleurotótonos.
• angl. pleurothotonus.
plexe m. Xarxa de filaments nerviosos
o vasculars entrellaçats.
• cast. plexo.
• angl. plexus.
plexiforme adj. Que té forma de plexe
o xarxa.
• cast. plexiforme.
• angl. plexiform.

• cast. neumaturia.
• angl. pneumaturia.
pneumectomia f. Ablació o escissió
total o parcial d’un pulmó.
• cast. neumectomía.
• angl. pneumectomy.
pneumoconiosi f. Malaltia broncopulmonar produïda per la inhalació i la
fixació de pols orgàniques o inorgàniques.
• cast. neumoconiosis.
• angl. pneumoconiosis.
pneumogàstric m. Nervi que s’estén
des del bulb fins a les cavitats del
tòrax i de l’abdomen, i que forma el
dècim parió craneal.
• cast. neumogástrico.
• angl. pneumogastric.
pneumògraf m. Aparell per a registrar
l’expansió circumferencial del tòrax
durant els moviments respiratoris.
• cast. neumógrafo.
• angl. pneumograph.
pneumografia f. 1. Estudi gràfic dels
moviments respiratoris, que es realitza per mitjà d’un pneumògraf. 2.
Descripció anatòmica dels pulmons.
• cast. neumografía.
• angl. pneumography.
pneumòleg -òloga m. i f. Especialista
en pneumologia.
• cast. neumólogo -ga.
• angl. pneumologist.
pneumòlisi f. Operació de desprendre
el pulmó de les parets del tòrax, adherit a causa de processos patològics inflamatoris anteriors.
• cast. neumólisis.
• angl. pneumolysis.
pneumologia f. Part de la medicina
que s’ocupa de les malalties dels
pulmons i de les vies respiratòries
en general.
• cast. neumología.
• angl. pneumology.
pneumològic -a adj. De la pneumologia o que hi té relació.
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plexímetre m. Plessímetre.
• cast. plexímetro.
• angl. pleximetre.
plexitis f. inv. Inflamació d’un plexe
raquidi.
• cast. plexitis.
• angl. plexitis.
plica f. Conjunt de cabells aglutinats
per la falta d’higiene, en el qual es
troben paràsits, pols i greix.
• cast. plica.
• angl. plica.
plicatura f. Operació de formar plecs en
la paret d’un òrgan a fi de reduir-ne el
volum.
• cast. plicatura.
• angl. plication.
plombatge m. 1. Operació que consistix a omplir amb material inert
una cavitat, normal o patològica,
que espontàniament no s’ompliria.
2. Acció d’emplomar o obturar una
dent.
• cast. empaste.
• angl. filling.
pneumatocele f. Tumor gasós, emfisematós.
• cast. neumatocele.
• angl. pneumatocele.
pneumatografia f. Radiografia d’una
part del cos, obtinguda després
d’una injecció d’aire.
• cast. neumatografía.
• angl. pneumogram.
pneumatòmetre m. Espiròmetre utilitzat per a efectuar mesures quantitatives de l’aire inspirat i expirat.
• cast. neumatómetro.
• angl. pneumatometre.
pneumatosi f. Presència d’aire o de gas
en un òrgan o en una part que no en
conté normalment o bé que només
en conté escassament.
• cast. neumatosis.
• angl. pneumatosis.
pneumatúria f. Presència d’aire o de
gasos en l’orina.
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• cast. neumológico -ca.
• angl. pneumologic.
pneumometria f. Mesura de la funció ventiladora pulmonar per mitjà
d’un pneumatòmetre.
• cast. neumometría.
• angl. pneumometry.
pneumonectomia f. Pneumectomia.
• cast. neumonectomía.
• angl. pneumonectomy.
pneumònia f. Inflamació pulmonar
aguda amb infiltració exsudativa i
cel·lular dels alvèols i de l’interstici
i els bronquíols, d’origen infecciós.
• cast. neumonía.
• angl. pneumonia.
pneumònic -a adj. 1. Dels pulmons o
que hi té relació. 2. De la pneumònia o que hi té relació.
• cast. neumónico -ca.
• angl. pneumonic.
pneumopatia f. Malaltia dels pulmons.
• cast. neumopatía.
• angl. pneumonopathy.
pneumotacòmetre m. Espiròmetre
que s’usa per a mesurar l’aire inspirat i expirat.
• cast. neumotacómetro.
• angl. pneumotacometre.
pneumotomia f. Incisió quirúrgica del
pulmó.
• cast. neumotomía.
• angl. pneumotomy.
pneumotòrax m. 1. Presència d’aire o de gas en la cavitat pleural. 2.
Injecció d’aire o d’un altre gas en
la cavitat de la pleura amb finalitat
terapèutica.
• cast. neumotórax.
• angl. pneumothorax.
poagre m. Atac d’artritis aguda gotosa
que afecta les articulacions del dit
gros del peu.
• cast. podagra (f.).
• angl. podagra.
poagrós -osa adj. i m. i f. Que patix poagre.
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• cast. gotoso -sa.
• angl. gouty.
podal adj. Del peu o que hi té relació.
• cast. podal.
• angl. plantar.
podàlic -a adj. Que consistix (una tècnica obstètrica) a estirar el fetus pels
peus per a ajudar al part.
• cast. podálico -ca.
• angl. footling.
pòdex m. Regió anal o, per extensió,
part inferior del tronc, especialment
del fetus.
• cast. pódex.
• angl. podex.
podograma m. Empremta que deixa la
planta del peu, que servix per a estudiar la manera com el peu recolza
en terra.
• cast. podograma.
• angl. podogram.
podòleg -òloga m. i f. Especialista en
podologia.
• cast. podólogo -ga.
• angl. podiatrist.
podologia f. Part de la medicina que
s’ocupa de les malalties o les deformacions dels peus.
• cast. podología.
• angl. podiatry.
podoscopi m. Aparell proveït d’un conjunt d’espills combinats que s’utilitza
per a observar la forma de les plantes dels peus i procedir a l’estudi de
les seues alteracions.
• cast. podoscopio.
• angl. podoscope.
podoscòpia f. Observació de les plantes dels peus per mitjà d’un podoscopi.
• cast. podoscopia.
• angl. podoscopy.
pol m. Extrem, oposat a l’altre extrem,
d’una cèl·lula, d’un òrgan, d’un organisme.
• cast. polo.
• angl. pole.

• cast. polidactilia.
• angl. polydactyly.
polidípsia f. Necessitat exagerada de
beure.
• cast. polidipsia.
• angl. polydipsia.
polièmia f. Augment de la quantitat
de sang en el cos.
• cast. poliemia.
• angl. polyaemia.
poliestèsia f. Alteració de la sensibilitat consistent en la percepció d’una
sola impressió tàctil en diferents
llocs alhora.
• cast. poliestesia.
• angl. polyaesthesia.
polífag -a adj. i m. i f. Que té (una persona) una necessitat excessiva de
menjar, amb absència de la sensació de sacietat.
• cast. polífago -ga.
• angl. polyphagous.
polifàgia f. Qualitat de polífag.
• cast. polifagia.
• angl. polyphagia.
poligalàctia f. Secreció exagerada de llet.
• cast. poligalactia.
• angl. polygalactia.
poliglobúlia f. Policitèmia.
• cast. poliglobulia.
• angl. polyglobulia.
polimedicació f. Administració simultània de diversos medicaments.
• cast. polimedicación.
• angl. polymedication.
polimenorrea f. Menorrea o menstruació anticipada, amb augment del
nombre total de regles.
• cast. polimenorrea.
• angl. polymenorrhoea.
polimiàlgia f. 1. Miàlgia que afecta
diversos músculs. 2. Malaltia que es
manifesta per un dolor muscular i
una limitació dels moviments sense cap signe inflamatori.
• cast. polimialgia.
• angl. polymyalgia.
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poliadènia f. Poliadenitis.
• cast. poliadenia.
• angl. poliadenia.
poliadenitis f. inv. Inflamació simultània de molts ganglis.
• cast. poliadenitis.
• angl. polyadenitis.
poliadenomatosi f. Malaltia consistent en la presència de múltiples
adenomes.
• cast. poiliadenomatosis.
• angl. polyadenomatosis.
poliarteritis f. inv. Inflamació simultània de múltiples artèries.
• cast. poliarteritis.
• angl. polyarteritis.
poliarticular adj. De les diverses articulacions o que hi té relació.
• cast. poliarticular.
• angl. polyarticular.
poliartritis f. inv. Artritis que afecta diferents articulacions.
• cast. poliartritis.
• angl. polyarthritis.
policitèmia f. Augment de la quantitat
de totes les cèl·lules de la sang, eritròcits, leucòcits i plaquetes.
• cast. policitemia.
• angl. polycythaemia.
policlínic -a adj. De la policlínica o que
hi té relació.
• cast. policlínico -ca.
• angl. policlynical.
policlínica f. Establiment sanitari per
al tractament de diferents classes
de malalties a càrrec de metges especialitzats.
• cast. policlínica.
• angl. polyclinic.
policòria f. Existència de més d’un orifici pupil·lar en un ull.
• cast. policoria.
• angl. polycoria.
polidactília f. Anomalia congènita
consistent en l’existència d’un
nombre de dits superior al normal.
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polimiïtis f. inv. Polimiositis.
• cast. polimiositis.
• angl. polymyositis.
polimiositis f. inv. Malaltia inflamatòria difusa del teixit connectiu que
afecta els músculs del cos.
• cast. polimiositis.
• angl. polymyositis.
polimorf -a adj. 1. Que ocorre en diferents formes. 2. Que presenta (un
òrgan) formes distintes.
• cast. polimorfo -fa.
• angl. polymorphic.
polineurític -a 1. adj. De la polineuritis
o que hi té relació. 2. m. i f. Afectat
de polineuritis.
• cast. polineurítico -ca.
• angl. polyneuritic.
polineuritis f. inv. Inflamació simultània de diversos nervis perifèrics.
• cast. polineuritis.
• angl. polyneuritis.
polinuclear adj. 1. Que té diversos nuclis. 2. Que té (una cèl·lula) el nucli
polimorf o de formes diferents.
• cast. polinuclear.
• angl. polynuclear.
polinucleosi f. Augment de la xifra de
leucòcits polinuclears.
• cast. polinucleosis.
• angl. polynucleosis.
pólio f. Poliomelitis.
• cast. polio.
• angl. poliomyelitis.
poliodistròfia f. Trastorn metabòlic de
les neurones del sistema nerviós
central amb pèrdua de substància
grisa.
• cast. poliodistrofia.
• angl. poliodystrophy.
polioencefalitis f. inv. Malaltia infantil,
aguda, quasi sempre mortal, deguda a les lesions dels nuclis grisos de
l’encèfal produïdes pels virus de la
poliomielitis.
• cast. polioencefalitis.
• angl. polioencephalitis.
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poliomielític -a 1. adj. De la poliomielitis o que hi té relació. 2. adj. i m. i f.
Que patix poliomielitis.
• cast. poliomielítico -ca.
• angl. poliomyelitic.
poliomielitis f. inv. Malaltia infecciosa
aguda o crònica, actualment endèmica, que afecta el sistema nerviós i
produïx paràlisi.
• cast. poliomielitis.
• angl. poliomyelitis.
poliopia f. Estat de la visió en el qual
l’objecte és vist amb una imatge doble o múltiple.
• cast. poliopía.
• angl. polyopia.
poliòpsia f. Poliopia.
• cast. poliopsia.
• angl. polyopia.
poliorquídia f. Presència de més de
dos testicles.
• cast. poliorquidia.
• angl. polyorchism.
poliosi f. 1. Canície prematura. 2. Descoloració dels pèls.
• cast. poliosis.
• angl. poliosis.
pòlip m. Tumor bla pediculat d’una
mucosa o de la pell.
• cast. pólipo.
• angl. polyp.
polipatia f. Estat patològic en el qual
una persona pot patir diverses malalties, sense relació aparent entre
elles.
• cast. polipatía.
• angl. polypathy.
polipectomia f. Extracció endoscòpica de tumors sense cirurgia oberta.
• cast. polipectomía.
• angl. polypectomy.
poliploide adj. i m. Que té (una cèl·lula,
un teixit o un organisme) tres o més
dotacions completes de cromosomes.
• cast. poliploide.
• angl. polyploid.

poliúric -a 1. adj. De la poliúria o que hi
té relació. 2. m. i f. Afectat de poliúria.
• cast. poliúrico -ca.
• angl. polyuric.
polpa f. Part carnosa d’un òrgan o
d’una part del cos.
• cast. pulpa.
• angl. pulp.
pols m. 1. Expansió i contracció arterials que es poden percebre palpant
una artèria superficial. 2. Part de la
monyica on es percep l’expansió i la
contracció arterial. 3. Part lateral del
cap comprés entre el front, l’orella
i la galta.
• cast. 1 i 2. pulso. 3. sien.
• angl. 1 i 2. pulse. 3. temple.
polsar v. 1. tr. Prendre el pols. 2. intr.
Tindre el pols batent.
• cast. pulsar.
• angl. 1. to take somebody pulse. 2.
to pulsate.
pólvores f. pl. Forma farmacèutica obtinguda per trituració d’una substància sòlida i seca.
• cast. polvos (m.).
• angl. powder.
polze m. Dit polze.
• cast. pulgar.
• angl. thumb.
pol·laciúria f. Freqüència exagerada
de les miccions, sense que hi haja un
augment de la quantitat total d’orina.
• cast. polaquiuria.
• angl. frequent urination.
pol·linosi f. Reacció al·lèrgica del cos
deguda al pol·len.
• cast. polinosis.
• angl. pollinosis.
pol·lució f. Ejaculació espontània i involuntària.
• cast. polución.
• angl. nocturnal emission.
pomada f. Preparació semisòlida que
s’aplica estesa damunt de la pell,
amb una finalitat terapèutica o cosmètica.
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polipnea f. Hiperpnea.
• cast. polipnea.
• angl. polypnoea.
polipós -osa adj. 1. Que té pòlips. 2. De
la naturalesa dels pòlips. 3. Que té
forma de pòlip.
• cast. poliposo -sa.
• angl. polypous.
poliposi f. Presència de molts pòlips.
• cast. poliposis.
• angl. polyposis.
polisàrcia f. Obesitat.
• cast. polisarcia.
• angl. polysarcia.
poliscopi m. Aparell per a il·luminar
per transparència una cavitat del
cos a fi d’examinar-la.
• cast. poliscopio.
• angl. polyscope.
poliserositis f. inv. Inflamació de la serosa.
• cast. poliserositis.
• angl. polyserositis.
polisomia f. Monstruositat doble o
triple.
• cast. polisomía.
• angl. polysomy.
polispèrmia f. 1. Secreció abundant
d’esperma. 2. Presència, en l’ou fecundat, de més d’un nucli masculí
a conseqüència de la penetració de
dos o més espermatozoides en un
oòcit madur.
• cast. polispermia.
• angl. polyspermy.
politèlia f. Presència de més d’un mugró en una mateixa mamella.
• cast. politelia.
• angl. polythelia.
politraumatisme m. Traumatisme múltiple.
• cast. politraumatismo.
• angl. polytrauma.
poliúria f. Secreció d’una gran quantitat d’orina.
• cast. poliuria.
• angl. polyuresis.
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• cast. pomada.
• angl. ointment.
pòmul m. 1. Malar. 2. Os i prominència
de la galta.
• cast. pómulo.
• angl. cheekbone.
pont m. 1. Porció de teixit que unix dos
parts d’un òrgan. 2. Pròtesi utilitzada
pels dentistes per a subjectar en les
dents naturals les dents artificials.
• cast. puente.
• angl. 1. ligament. 2. bridge.
popliti -ítia adj. De la sofraja o que hi
té relació.
• cast. poplíteo -a.
• angl. popliteal.
porcellanes f. pl. Tumor o adenopatia
dels ganglis del coll o d’altres regions.
• cast. lamparón (m. sin.).
• angl. tuberculous lymphadenitis.
porencefàlia f. Presència de cavitats
que s’obrin en la superfície dels
hemisferis i que comuniquen amb
els ventricles, com a conseqüència
d’una parada del desenvolupament.
• cast. porencefalia.
• angl. porencephaly.
porfíria f. Malaltia congènita del metabolisme que es manifesta bioquímicament per un augment de
formació, d’acumulació i d’excreció
de porfirina o de substàncies precursores d’esta.
• cast. porfiria.
• angl. porphyria.
porfirinèmia f. Presència de porfirines
en la sang.
• cast. porfirinemia.
• angl. porphyrinaemia.
porfirinúria f. Presència anormal de
porfirines en l’orina, sense la clínica
pròpia de les porfíries.
• cast. porfirinuria.
• angl. porphyrinuria.
porga f. Medicament que provoca la
defecació.
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• cast. purga.
• angl. purge.
porgar v. tr. Administrar (a algú) un
medicament per a provocar-li la
defecació.
• cast. purgar.
• angl. to purge.
porositat f. Porus.
• cast. porosidad.
• angl. porosity.
porraci -àcia adj. Que presenta (un vòmit o un esput) un color verd negrós.
• cast. porráceo -a.
• angl. porraceous.
porta f. Vena que conduïx la sang de
l’intestí i la melsa al fetge.
• cast. vena porta.
• angl. hepatic portal vein.
portaagulles m. inv. Pinces que agafen
fortament les agulles i que s’usen
per a suturar.
• cast. portaagujas.
• angl. needle holder.
portabugia m. Cànula que servix per a
conduir la bugia que s’introduïx en
la uretra.
• cast. palmatoria.
• angl. candlestick.
portador -a adj. i m. i f. 1. Que alberga
i propaga gèrmens patògens d’una
malaltia infecciosa. 2. Que posseïx
cromosomes amb un gen mutant
patològic que es pot transmetre de
pares a fills.
• cast. portador -ra.
• angl. carrier.
porus m. inv. 1. Orifici quasi imperceptible, especialment en una membrana. 2. Extrem exterior d’un conducte estret.
• cast. poro (sing.).
• angl. pore.
posició f. 1. Manera de col·locar-se un
malalt, espontàniament o amb una
finalitat determinada. 2. Manera de
presentar-se el fetus en relació amb
la pelvis maternal durant el part.

• cast. postsináptico -ca.
• angl. postsynaptic.
potassèmia f. Concentració de potassi
en la sang.
• cast. potasemia.
• angl. potassaemia.
potent adj. Capaç de procrear o d’efectuar l’acte sexual.
• cast. potente.
• angl. potent.
potra f. Hèrnia escrotal.
• cast. potra.
• angl. scrotal hernia.
practicant m. i f. Tècnic sanitari facultat
per a assistir el metge en la pràctica
d’algunes actuacions clíniques menors.
• cast. practicante.
• angl. medical assistant.
prandial adj. 1. Dels menjars o que hi
té relació. 2. Que ocorre com a efecte del menjar.
• cast. prandial.
• angl. prandial.
preanestèsia f. Estat de lleugera anestèsia induït per la injecció de substàncies narcòtiques abans de l’anestèsia general.
• cast. preanestesia.
• angl. preanaesthesia.
prebiòtic -a adj. i m. Que conté (un ingredient) substàncies que constituïxen un substrat adient per a la flora
intestinal.
• cast. prebiótico -ca.
• angl. prebiotic.
precàncer m. Lesió que es pot transformar en càncer.
• cast. precáncer.
• angl. precancer.
precoma m. Estat patològic que es presenta immediatament abans d’un
estat de coma, durant el qual es
manifesta una certa alteració de la
consciència.
• cast. precoma.
• angl. precoma.
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• cast. posición.
• angl. position.
posterma f. 1. Apostema. 2. Pus.
• cast. 1. apostema. 2. pus.
• angl. 1. aposteme, 2. pus.
postermejar v. intr. Produir posterma,
supurar.
• cast. supurar.
• angl. to suppurate.
postermera f. Instrument quirúrgic,
semblant a una llanceta, que s’usava per a dilatar un apostema o un
abscés.
• cast. postemero (m.).
• angl. lancet.
postermós -osa adj. Ple de posterma,
purulent.
• cast. purulento -ta.
• angl. purulent.
postitis f. inv. Inflamació del prepuci,
acompanyada generalment de la
inflamació del gland.
• cast. postitis.
• angl. posthitis.
postoperatori -òria 1. adj. Que es produïx o que s’aplica després d’una
intervenció quirúrgica. 2. m. Evolució d’un pacient després d’una intervenció quirúrgica.
• cast. 1. posoperatorio -ria. 2. posoperatorio.
• angl. 1. postoperative. 2. postoperative period.
postpart m. Període de temps immediatament posterior al part.
• cast. posparto.
• angl. puerperium.
postprandial adj. Que té lloc després
de menjar.
• cast. postprandial.
• angl. postprandial.
postraumàtic -a adj. Que sobrevé després d’un traumatisme.
• cast. postraumático -ca.
• angl. posttraumatic.
postsinàptic -a adj. De la zona distal
de la sinapsi o que hi té relació.
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precordi m. Zona corporal que comprén la part del tòrax situada davant
del cor.
• cast. precordio.
• angl. precordia.
precordial adj. Del precordi o que hi
té relació.
• cast. precordial.
• angl. precordial.
precordiàlgia f. Dolor en la regió precordial.
• cast. precordialgia.
• angl. precordialgia.
predors m. Part anterior del dors de la
llengua.
• cast. predorso.
• angl. front of the tongue.
predorsal adj. Que està situat en la
part anterior de l’espina dorsal.
• cast. predorsal.
• angl. predorsal.
preeclàmpsia f. Síndrome caracteritzada per l’aparició d’hipertensió
amb proteïnúria o edema o els dos
símptomes al mateix temps, que pot
ocórrer després de la vintena setmana de gestació.
• cast. preeclampsia.
• angl. preeclampsia.
preleucèmia f. Estat patològic caracteritzat per la presència d’anomalies físiques i de la sang, indicatives
de la possibilitat del desenrotllament posterior d’una leucèmia.
• cast. preleucemia.
• angl. preleukaemia.
prematur -a adj. i m. i f. Que naix (un
xiquet) abans de terme.
• cast. prematuro -ra.
• angl. premature baby.
prematuritat f. Qualitat de prematur.
• cast. prematuridad.
• angl. prematureness.
premaxil·la f. Os de membrana de la
part anterior del maxil·lar on es formen les incisives.
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• cast. premaxila.
• angl. premaxilla.
premenstrual adj. Que ocorre immediatament abans de la menstruació.
• cast. premenstrual.
• angl. premenstrual.
premolar 1. adj. Que està situat davant
d’una dent molar. 2. f. Dent situada entre els claus i els queixals. 3. f.
Queixal de la primera dentició.
• cast. premolar.
• angl. 1 i 3. premolar. 2. premolar
tooth.
prenarcosi f. Preanestèsia.
• cast. prenarcosis.
• angl. prenarcosis.
prenyat -ada adj. i f. Que ha concebut (una dona) i porta a l’úter un
embrió o un fetus.
• cast. preñado -da.
• angl. pregnant.
preparat m. Producte farmacèutic, químic o d’una altra naturalesa semblant, disposat segons la dosi i presentació adequades.
• cast. preparado.
• angl. drug preparation.
prepubertat f. Període que precedix la
pubertat.
• cast. prepubertad.
• angl. prepuberty.
prepuci m. Porció de pell retràctil que
cobrix el gland del penis.
• cast. prepucio.
• angl. prepuce.
presbiacúsia f. Disminució progressiva de la capacitat auditiva, especialment dels tons aguts, generada per
l’edat.
• cast. presbiacusia.
• angl. presbycusis.
presbícia f. Defecte de la vista, degut
a la rigidesa del cristal·lí, consistent
en la dificultat de veure netament
els objectes pròxims.
• cast. presbicia.
• angl. long-sightedness.

preventori m. Establiment sanitari que
té per finalitat previndre el desenrotllament o la propagació de certes
malalties contagioses.
• cast. preventorio.
• angl. preventorium.
priapisme m. Erecció anormal i dolorosa del penis, sense desig sexual,
que és simptomàtica de diverses
malalties.
• cast. priapismo.
• angl. priapism.
priapitis f. inv. Priapisme.
• cast. priapitis.
• angl. priapitis.
prim -a adj. Que té (una persona) poc
de greix o poc de teixit adipós.
• cast. delgado -da.
• angl. thin.
primers auxilis m. pl. Assistència sanitària d’emergència que es dona
en cas d’accident, de desastre o de
malaltia.
• cast. primeros auxilios.
• angl. first aid.
primigràvida adj. i f. Que està (una
dona) embarassada per primera
vegada.
• cast. primigrávida.
• angl. primigravida.
primípara f. Que parix (una dona) per
primera vegada.
• cast. primípara.
• angl. primipara.
primoinfecció f. 1. Infecció que té lloc
per primera vegada. 2. Infecció primera, original.
• cast. primoinfección.
• angl. primary infection.
prió m. Agent infecciós submicroscòpic no convencional format per proteïnes que causa malalties degeneratives d’evolució lenta.
• cast. prión.
• angl. prion.
probiòtic -a 1. adj. Que conté microorganismes susceptibles de millorar
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presbiopia f. Presbícia.
• cast. presbiopía.
• angl. presbyopia.
prescripció f. 1. Recepta. 2. Instruccions que el metge ordena per al
tractament de la malaltia.
• cast. prescripción.
• angl. 1. recipe. 2. prescription.
presentació f. Part del fetus que penetra primer en el canal pelvià i que
pel seu volum, forma i consistència
condiciona el part.
• cast. presentación.
• angl. presentation.
preservatiu -iva 1. adj. Que evita una
malaltia o un dany. 2. m. Funda de
làtex per al penis, usada per a evitar la fecundació o les malalties de
transmissió sexual.
• cast. preservativo -va.
• angl. 1. preservative. 2. condom.
pressió f. Tensió.
• cast. presión.
• angl. pressure.
pressoteràpia f. Teràpia que es basa
en els efectes benèfics de la pressió
exercida sobre determinades parts
del cos, ja siga de forma manual o bé
amb un aparell, gràcies a la millora
de la circulació sanguínia i limfàtica.
• cast. presoterapia.
• angl. pressotherapy.
prevalença f. En epidemiologia, percentatge d’individus d’un grup o d’una
població que patixen una malaltia determinada en un moment determinat.
• cast. prevalencia.
• angl. prevalence.
prevenció f. Conjunt de mesures i activitats sanitàries tendents a preservar els individus o la societat de les
malalties.
• cast. prevención.
• angl. prevention.
preventiu -iva adj. Profilàctic.
• cast. preventivo -va.
• angl. preventive.
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el funcionament de la flora intestinal. 2. m. Microorganisme probiòtic.
• cast. probiótico -ca.
• angl. probiotic.
procés m. Evolució en el temps d’un
conjunt d’alteracions relacionades
amb una malaltia.
• cast. proceso.
• angl. process.
procidència f. Caiguda o eixida d’un
òrgan o d’una part, especialment
del cordó umbilical i del coll de
l’úter.
• cast. procidencia.
• angl. procidentia.
proctàlgia f. Dolor en l’anus.
• cast. proctalgia.
• angl. proctalgia.
procteurínter m. Bufeta de goma usada per a dilatar l’anus o el recte.
• cast. procteurínter.
• angl. procteurynter.
proctèurisi f. Dilatació forçada de
l’anus o del recte per mitjà del procteurínter.
• cast. procteurisis.
• angl. procteurysis.
proctitis f. inv. Inflamació del recte o
de l’anus.
• cast. proctitis.
• angl. proctitis.
proctocolitis f. inv. Inflamació simultània del recte i el còlon.
• cast. proctocolitis.
• angl. proctocolitis.
proctologia f. Part de la medicina que
tracta de l’anus, del recte i de les seues malalties.
• cast. proctología.
• angl. proctology.
proctològic -a adj. De la proctologia o
que hi té relació.
• cast. proctológico -ca.
• angl. proctologic.
proctorràgia f. Rectorràgia.
• cast. proctorragia.
• angl. proctorrhagia.
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proctoscopi m. Rectoscopi.
• cast. proctoscopio.
• angl. proctoscope.
proctoscòpia f. Rectoscòpia.
• cast. proctoscopia.
• angl. proctoscopy.
profilàctic -a 1. adj. i m. Que preserva
d’una malaltia. 2. m. Preservatiu,
condó.
• cast. profiláctico -ca.
• angl. 1. prophylactic. 2. condom.
profilaxi f. Conjunt de mesures que
s’apliquen per a previndre les malalties.
• cast. profilaxis.
• angl. prophylaxis.
progèria f. Malaltia genètica infantil
caracteritzada per un envelliment
prematur.
• cast. progeria.
• angl. progeria.
progestacional adj. 1. Que té un efecte semblant al de la progesterona.
2. Que precedix (una fase del cicle menstrual) immediatament la
menstruació.
• cast. progestacional.
• angl. 1. progestational. 2. luteal
phase.
progestagen m. 1. Agent que té capacitat de produir efectes similars als
de la progesterona. 2. Substància
que té acció progestacional.
• cast. progestágeno.
• angl. progestagen.
progesterona f. Hormona esteroide
secretada per l’ovari, la placenta i el
còrtex suprarenal, responsable de
preparar l’úter per a la recepció de
l’òvul fecundat.
• cast. progesterona.
• angl. progesterone.
prògnat -a adj. Que presenta el perfil
de la cara formant un pla inclinat
cap avant, amb un angle facial agut.
• cast. prognato -ta.
• angl. prognathous.

• cast. properdina.
• angl. properdin.
propiocepció f. Percepció, per mitjà dels estímuls nerviosos procedents de l’interior de l’organisme,
de la posició o l’equilibri del cos i
de cadascuna de les seues parts,
especialment en la locomoció.
• cast. propiocepción.
• angl. proprioception.
propioceptiu -iva adj. Que rep l’apreciació de la posició, de l’equilibri i
dels seus canvis en el sistema muscular, especialment en la locomoció.
• cast. propioceptivo -va.
• angl. proprioceptive.
propioceptor m. Receptor sensorial
somàtic situat en la profunditat
dels teixits, en relació amb els músculs, els tendons i les articulacions.
• cast. propioceptor.
• angl. proprioceptor.
proptosi f. Desplaçament cap avant
d’un òrgan o d’una zona del cos.
• cast. proptosis.
• angl. proptosis.
prosector -a m. i f. 1. Persona que s’encarrega de la preparació anatòmica
dels cadàvers, especialment de la
seua dissecció. 2. Persona que s’encarrega de fer les autòpsies en un
hospital.
• cast. prosector -ra.
• angl. prosector.
prosencèfal m. Regió anterior de l’encèfal embrionari que més tard originarà el telencèfal i el diencèfal.
• cast. prosencéfalo.
• angl. prosencephalon.
prosopàlgia f. Neuràlgia del trigemin.
• cast. prosopalgia.
• angl. prosopalgia.
prosopoplegia f. Paràlisi facial.
• cast. prosopoplejía.
• angl. facial paralysis.
pròstata f. Glàndula dels hòmens unida al coll de la bufeta de l’orina i a la
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prognatisme m. Prominència exagerada del mentó.
• cast. prognatismo.
• angl. prognathism.
prognosi f. Pronòstic, especialment
del curs d’una malaltia.
• cast. prognosis.
• angl. prognosis.
prolapse m. Caiguda o descens d’un
òrgan o d’una part d’un òrgan, a
conseqüència de la distensió dels
seus mitjans de fixació.
• cast. prolapso.
• angl. prolapse.
prolimfòcit m. Limfoblast.
• cast. prolinfocito.
• angl. prolymphocyte.
prominència f. Protuberància.
• cast. prominencia.
• angl. prominence.
pron -a adj. Que presenta la palma de
la mà o el ventre cap avall.
• cast. prono -na.
• angl. prone.
pronació f. 1. Moviment de l’avantbraç
que fa girar la mà de fora cap a dins
perquè la palma quede cap avall. 2.
Posició de l’avantbraç després de
fer el moviment de pronació en què
la palma de la mà mira cap a dins i
cap arrere.
• cast. pronación.
• angl. pronation.
pronador -a adj. i m. Que produïx (un
múscul) la pronació.
• cast. pronador -ra.
• angl. pronator.
pronòstic m. Juí més o menys hipotètic pel qual el metge preveu el final
d’una malaltia i totes les peripècies
possibles.
• cast. pronóstico.
• angl. prognosis.
properdina f. Globulina del sèrum
sanguini que, en presència del
complement i ions de magnesi, té
funcions bactericides.
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uretra, que secreta un líquid blanquinós i viscós que durant l’ejaculació es barreja amb els espermatozoides.
• cast. próstata.
• angl. prostate.
prostatàlgia f. Dolor en la pròstata.
• cast. prostatalgia.
• angl. prostatalgia.
prostatectomia f. Extirpació quirúrgica, total o parcial, de la pròstata.
• cast. prostatectomía.
• angl. prostatectomy.
prostàtic -a 1. adj. De la pròstata o que
hi té relació. 2. adj. i m. Que patix una
malaltia de la pròstata.
• cast. prostático -ca.
• angl. prostatic.
prostatisme m. Estat patològic en què
una malaltia de la pròstata ocasiona trastorns de la micció.
• cast. prostatismo.
• angl. prostatism.
prostatitis f. inv. Inflamació aguda o
crònica de la pròstata.
• cast. prostatitis.
• angl. prostatitis.
prostatorrea f. En la prostatitis crònica, fluix d’un líquid mucós a través
de la uretra sense que hi haja ejaculació.
• cast. prostatorrea.
• angl. prostatorrhoea.
protanòpsia f. Impossibilitat de distingir el color roig.
• cast. protanopsia.
• angl. protanopsia.
proteïnèmia f. Concentració de proteïnes en la sang.
• cast. proteinemia.
• angl. proteinaemia.
proteïnograma m. Gràfic de les fraccions proteiques del sèrum sanguini.
• cast. proteinograma.
• angl. proteinogram.
proteïnosi f. Acumulació de proteïnes
en els teixits.
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• cast. proteinosis.
• angl. proteinosis.
proteïnoteràpia f. Forma de vacunació
inespecífica, consistent en la injecció de proteïnes estranyes a fi d’obtindre una reacció immunitària de
defensa davant de certes infeccions.
• cast. proteinoterapia.
• angl. proteinotherapy.
proteïnúria f. Presència en l’orina de
proteïnes en quantitat superior a la
normal.
• cast. proteinuria.
• angl. proteinuria.
proteïnúric -a adj. De la proteïnúria o
que hi té relació.
• cast. proteinúrico -ca.
• angl. proteinuric.
pròtesi f. 1. Procediment per mitjà del
qual es repara artificialment la falta
d’un òrgan o d’una part d’un òrgan.
2. Aparell o dispositiu destinat a
esta reparació.
• cast. prótesis.
• angl. prosthesis.
protètic -a 1. adj. De la pròtesi o que hi
té relació. 2. m. i f. Persona que dissenya pròtesis, que en fabrica o que
en repara.
• cast. protésico -ca.
• angl. 1. prosthetic. 2. prosthetist.
protetista (o protetiste -a) m. i f. Protètic 2.
• cast. protesista.
• angl. prosthetist.
protombina f. Proteïna plasmàtica
que intervé en la coagulació sanguínia.
• cast. protombina.
• angl. prothrobin.
protopatia f. Malaltia primitiva que
no ha sigut provocada per cap altra
anterior.
• cast. protopatía.
• angl. protopathy.
protozou m. Organisme constituït per
una sola cèl·lula, o per una colònia

• cast. prurigo.
• angl. prurigo.
pruriginós -osa adj. 1. Que és de la naturalesa del prurigen. 2. Que causa
prurigen.
• cast. pruriginoso -sa.
• angl. pruriginous.
pseudoartrosi f. Formació d’una articulació falsa a conseqüència d’una
immobilització inadequada.
• cast. seudoartrosis.
• angl. pseudoarthrosis.
pseudociesi f. Embaràs fals.
• cast. seudociesis.
• angl. pseudocyesis.
pseudohermafrodita adj. i m. i f. Que
està afectat de pseudohermafroditisme.
• cast. seudohermafrodita.
• angl. pseudohermaphroditic.
pseudohermafroditisme m. Trastorn
congènit en què un individu posseïx l’aparença del sexe contrari al
que marca la gònada del seu sexe.
• cast. seudohermafroditismo.
• angl. pseudohermaphroditism.
pseudomembrana f. Exsudat patològic que es produïx en la superfície
de les mucoses i de les seroses.
• cast. seudomembrana.
• angl. pseudomembrane.
pseudoparàlisi f. Debilitat aparent de
la contractilitat muscular deguda
a una coordinació defectuosa dels
moviments, a una defensa davant
del dolor o a histerisme.
• cast. pseudoparálisis.
• angl. pseudoparalysis.
psicocirurgia f. Cirurgia del sistema
nerviós central.
• cast. psicocirugía.
• angl. psychosurgery.
psicomotor -a adj. De les funcions
psíquiques i alhora de les funcions
motores, o que hi té relació.
• cast. psicomotor -ra.
• angl. psychomotorical.

P
VOCABULARI

de cèl·lules iguals entre si, i que quasi sempre és microscòpic.
• cast. protozoo.
• angl. protozoon.
protrusible adj. Susceptible de protrusió.
• cast. protrusible.
• angl. protrusible.
protrusió f. Desplaçament anterior
d’un òrgan, d’una part o d’un tumor,
per augment del volum o per una
causa posterior que els espenta.
• cast. protrusión.
• angl. protrusion.
protuberància f. Eminència o elevació.
• cast. protuberancia.
• angl. protuberance.
protuberant adj. Que forma protuberància.
• cast. protuberante.
• angl. protuberant.
prova f. Anàlisi mèdica.
• cast. prueba.
• angl. test.
provitamina f. Substància inactiva
present en molts aliments que es
transforma en una vitamina.
• cast. provitamina.
• angl. provitamin.
proximal adj. Que està (una part d’un
cos o d’un òrgan) més pròxima a la
base o al punt d’origen.
• cast. proximal.
• angl. proximal.
pruïja f. Picor intensa.
• cast. prurito (m.).
• angl. pruritus.
prunyó m. Tumefacció de la pell produïda pel fred, que es forma especialment en les mans, els peus, les
orelles i el nas.
• cast. sabañón.
• angl. chilblain.
prurigen m. Malaltia cutània caracteritzada per la presència de pàpules
i per la pruïja intensíssima que produïxen.
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psicomotricitat f. 1. Activitat motora
de la persona contemplada des del
punt de vista psicològic. 2. Conjunt
de tècniques que estimulen la coordinació de l’activitat motora.
• cast. psicomotricidad.
• angl. psychomotility.
psicomotriu adj. Psicomotora.
• cast. psicomotriz.
• angl. psychomotorical.
psicoquirúrgic -a adj. De la psicocirurgia o que hi té relació.
• cast. psicoquirúrgico -ca.
• angl. psychosurgical.
psicosomàtic -a adj. 1. Del psiquisme i
del cos alhora, o que hi té relació. 2.
Que tracta de la interdependència
dels aspectes biològic i psíquic de
les malalties.
• cast. psicosomático -ca.
• angl. psychosomatic.
psitacosi f. Malaltia infecciosa dels
papagalls i altres aus, causada per
Chlamydia psittaci, que es contagia
als humans.
• cast. psitacosis.
• angl. psittacosis.
psoes m. inv. Múscul parió situat en part
en l’abdomen i en part en la cuixa.
• cast. psoas.
• angl. psoas.
psoïtis m. inv. Inflamació dels psoes o
de la seua baina.
• cast. psoítis.
• angl. psoitis.
psora f. 1. Dermatosi seca papulosa i
escamosa. 2. Psoriasi.
• cast. psorasis.
• angl. psoriasis.
psoriasi f. Malaltia crònica de la pell
caracteritzada per la presència de
taques rogenques recobertes per
escames de color blanquinós.
• cast. psoriasis.
• angl. psoriasis.
psòric -a adj. De la psora o que hi té
relació.
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• cast. psórico -ca.
• angl. psoric.
pteri m. Punt craniomètric corresponent a la zona on hi ha les sutures
dels ossos frontal, parietal, temporal i esfenoide.
• cast. pterión.
• angl. pterion.
pterigi m. Engrossiment membranós
de la conjuntiva, que presenta la
forma d’un triangle de base perifèrica i de vèrtex dirigit cap a la còrnia, sobre la qual tendix a créixer.
• cast. pterigion.
• angl. pterygium.
pterigoide 1. adj. De la pterigoide o
que hi té relació. 2. adj. Que té forma d’ala. 3. f. Apòfisi lateral de l’esfenoide.
• cast. 1 i 2. pterigoideo -a. 3. pterigoides.
• angl. pterygoid.
ptialisme m. Sialisme.
• cast. ptialismo.
• angl. ptyalism.
ptilosi f. Caiguda o pèrdua de les pestanyes.
• cast. ptilosis.
• angl. ptilosis.
ptiriasi f. Pediculosi.
• cast. ptiriasis.
• angl. phthriasis.
ptosi f. Prolapse o descens d’un òrgan
o d’una part d’un òrgan.
• cast. ptosis.
• angl. ptosis.
púber adj. i m. i f. Que ha arribat a la
pubertat.
• cast. púber.
• angl. pubertal.
puberal adj. De la pubertat o que hi té
relació.
• cast. puberal.
• angl. pubertal.
pubertat f. Període de la vida en el
qual tenen lloc els canvis morfològics i fisiològics que manifesten

• angl. puerperium, postnatal confinement.
puja f. Primer període de constitució
d’una malaltia aguda i de llarga duració.
• cast. subida.
• angl. heightening.
pujada de la llet f. Conjunt de trastorns més o menys intensos, acompanyats de febra, que es poden presentar en les parteres en el moment
que comença la secreció làctia.
• cast. subida de la leche.
• angl. milk let-down.
pulmó m. Òrgan respiratori que, en
nombre de dos, es troba en l’interior del cos.
• cast. pulmón.
• angl. lung.
pulmonia f. Pneumònia.
• cast. pulmonía.
• angl. pneumonia.
pulpitis f. inv. Inflamació de la polpa
dental.
• cast. pulpitis.
• angl. pulpitis.
pulsació f. Batec del cor i de les artèries.
• cast. pulsación.
• angl. beat.
pulsatiu -iva adj. Caracteritzat per batecs o pulsacions.
• cast. pulsátil.
• angl. pulsatory.
pulsímetre m. Aparell per a mesurar
l’amplitud i la freqüència del pols.
• cast. pulsímetro.
• angl. pulsimetre.
pultaci -àcia adj. Semblant a una polpa, aplicat especialment als exsudats de certes angines.
• cast. pultáceo -a.
• angl. pultaceous.
punció f. 1. Operació que consistix a
introduir un trocar, una agulla o un
bisturí en una part o en una cavitat
del cos, per donar eixida a un líquid
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l’aptitud per a la reproducció i el
pas a la vida adulta.
• cast. pubertad.
• angl. puberty.
pubescència f. Pubertat.
• cast. pubescencia.
• angl. pubescence.
pubescent adj. Púber.
• cast. pubescente.
• angl. pubescent.
pubiotomia f. Operació que consistix
a seccionar el pubis per la símfisi,
per a produir un eixamplament momentani d’una pelvis estreta, en el
moment del part.
• cast. pubiotomía.
• angl. pubiotomy.
pubis m. inv. 1. Part inferior del ventre
que es recobrix de pèl a partir de la
pubertat. 2. Os que, juntament amb
l’ili i l’isqui, constituïx el coxal en els
adults.
• cast. pubis.
• angl. 1. pubes. 2. pubis.
púdic -a adj. Dels òrgans externs de la
reproducció o que hi té relació.
• cast. púdico -ca.
• angl. pudic.
puericultor -a m. i f. Especialista en puericultura.
• cast. puericultor -ra.
• angl. paediatrician.
puericultura f. Part de la medicina que
estudia el conjunt de mitjans que
afavorixen el desenrotllament físic
i psíquic dels xiquets.
• cast. puericultura.
• angl. paediatrics.
puerilisme m. Infantilisme.
• cast. puerilismo.
• angl. puerilism.
puerperal adj. Del puerperi o que hi té
relació.
• cast. puerperal.
• angl. puerperal.
puerperi m. Sobrepart.
• cast. puerperio.
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normal o patològic. 2. Ferida feta
amb la punta d’un instrument punxegut.
• cast. punción.
• angl. puncture.
punt m. Punt de sutura.
• cast. punto.
• angl. stitch.
punxada f. 1. Ferida feta amb una
punxa o un instrument punxegut.
2. Dolor agut i de curta duració que
sobrevé en alguna part del cos.
• cast. 1. pinchazo (m.). 2. punzada.
• angl. 1. prick. 2. sharp pain.
punyida f. Punxada.
• cast. pinchazo (m.), punzada.
• angl. sharp pain.
pupil·la f. Obertura contràctil de l’iris
de l’ull.
• cast. pupila.
• angl. pupil.
pupil·latonia f. Atonia de la pupil·la.
• cast. pupilatonía.
• angl. pupillatonia.
pupil·lòmetre m. Instrument per a
mesurar el diàmetre de la pupil·la.
• cast. pupilómetro.
• angl. pupillometre.
purga f. Porga.
• cast. purga.
• angl. purge.
purgació f. 1. Acció o efecte de porgar.
2. pl. Evacuació de pus, d’humors
naturals o patològics. 3. pl. Fluix
blennorràgic i la malaltia que el
produïx.
• cast. purgación.
• angl. purgation.
purgar v. tr. Porgar.
• cast. purgar.
• angl. to purge.
purificar v. tr. Traure (d’una part o d’un
líquid del cos) les coses que li són
estranyes, a fi de deixar-los en estat
de puresa.
• cast. purificar.
• angl. to purify.
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puriforme adj. 1. Que té l’aparença de
pus. 2. Que és (una secreció) dels
abscessos freds.
• cast. puriforme.
• angl. puriform.
púrpura f. 1. Conjunt de taques hemorràgiques cutànies que es produïxen espontàniament. 2. Malaltia
que es manifesta per una erupció
purpúrica com a signe predominant.
• cast. púrpura.
• angl. purpura.
purulència f. 1. Qualitat de purulent. 2.
Formació de pus.
• cast. purulencia.
• angl. purulence.
purulent -a adj. 1. Que conté pus. 2.
Que és de la naturalesa del pus.
• cast. purulento -ta.
• angl. purulent.
pus m. inv. Exsudat patològic de consistència líquida, d’aspecte térbol i
opac i de reacció alcalina, produït
com a conseqüència d’una inflamació aguda o crònica.
• cast. pus.
• angl. pus.
pústula f. Lesió de la pell consistent
en una elevació de l’epidermis que
conté pus.
• cast. pústula.
• angl. pustule.
pustulació f. Formació de pústules.
• cast. pustulación.
• angl. pustulation.
pustulós -osa adj. 1. Que té la forma
d’una pústula. 2. Que és de la naturalesa d’una pústula. 3. Que està
caracteritzat per pústules.
• cast. pustuloso -sa.
• angl. pustular.
putrílag m. Matèria pultàcia produïda
per la necrosi dels teixits gangrenats.
• cast. putrílago.
• angl. putrilage.

animals o mercaderies provinents de
zones endèmiques o epidèmiques
de certes malalties, per a evitar o limitar el risc de propagació.
• cast. cuarentena.
• angl. quarantine.
quartana adj. i f. Que apareix (una classe de febra) cada quatre dies.
• cast. cuartana.
• angl. quartan.
quartanari -ària adj. i m. i f. Que patix
febra quartana.
• cast. cuartanario -ria.
• angl. suffering from quartan.
queix m. 1. Extremitat de la boca on
s’unix el llavi inferior amb el superior. 2. Regió de la galta corresponent
a les barres.
• cast. 1. comisura (f.). 2. carrillo.
• angl. 1. corner of the mouth. 2. jaw.
queixal m. Dent situada en la part lateral de la boca, usada per a triturar
els aliments.
• cast. muela (f.).
• angl. back tooth.
queixalera f. 1. Part del maxil·lar on hi
ha els queixals. 2. Dentadura.
• cast. región molar.
• angl. 1. molar region. 2. set of
teeth.
queloide m. Cicatriu viciosa, hipertròfica, blanca i dura, produïda per un
excés de proliferació de teixit conjuntiu.
• cast. queloide.
• angl. cheloid.
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quadrantectomia f. Tècnica quirúrgica que consistix en l’excisió d’un
quadrant de teixit glandular mamari, inclosa una part de la pell suprajacent i una part de l’aponeurosi del
pectoral major.
• cast. cuadrantectomía.
• angl. resection of quadrant of
breast.
quàdriceps adj. i m. inv. Que està situat
(un múscul) en la cara anterior de la
cuixa, i constituït per quatre feixos
musculars.
• cast. cuádriceps.
• angl. quadriceps.
quadricipital adj. Del múscul quàdriceps o que hi té relació.
• cast. cuadricipital.
• angl. quadricipital.
quadrigemin -èmina adj. i m. i f. Que
és (un infant) un dels quatre nascuts d’un sol part.
• cast. cuatrillizo -za.
• angl. quadrigeminal.
quadrilocular adj. Que té quatre cavitats, cambres o cel·les.
• cast. cuadrilocular.
• angl. quadrilocular.
quadriplegia f. Tetraplegia.
• cast. cuadriplegia.
• angl. quadriplegia.
quadriplègic -a adj. i m. i f. Tetraplègic.
• cast. cuadriplégico -ca.
• angl. quadriplegic.
quarantena f. Aïllament durant el període de temps necessari de persones,
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queloïdosi f. Formació de queloides
múltiples.
• cast. queloidosis.
• angl. keloidosis.
queloma m. Queloide.
• cast. queloma.
• angl. keloma.
quemocèfal -a adj. i m. i f. Que presenta quemocefàlia.
• cast. quemocéfalo -la.
• angl. chemocephalus.
quemocefàlia f. Aplanament de la volta cranial, amb un índex cefàlic de
70 o menys.
• cast. quemocefalia.
• angl. chemocephalia.
quemosi f. Edema inflamatori de la
conjuntiva.
• cast. quemosis.
• angl. chemosis.
quemòtic -a adj. De la quemosi o que
hi té relació.
• cast. quemótico -ca.
• angl. chemotic.
queratectomia f. Extirpació quirúrgica
d’una porció de la còrnia o, més rarament, de tota la còrnia.
• cast. queratectomía.
• angl. keratectomy.
queratina f. Proteïna rica en sofre que
constituïx la part fonamental de les
capes més externes de l’epidermis i
dels seus derivats, com les ungles o els
pèls, i que té la funció de protegir l’epidermis de les alteracions ambientals.
• cast. queratina.
• angl. keratin.
queratinització f. Formació de teixit
corni i de queratina.
• cast. queratinización.
• angl. keratinisation.
queratinitzar v. 1. tr. i pron. Adquirir
(un teixit) qualitats còrnies, impregnar-se de queratina. 2. tr. Recobrir
(les píndoles, els comprimits, etc.)
de queratina a fi que no es desfacen
fins que arriben a l’intestí.
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• cast. queratinizar.
• angl. to keratinise.
queratitis f. inv. Inflamació de la còrnia.
• cast. queratitis.
• angl. keratitis.
queratocon m. Deformitat de la còrnia que pren una forma cònica.
• cast. queratocono.
• angl. keratoconus.
queratodèrmia f. Afecció cutània caracteritzada per un engrossiment de
la capa còrnia de l’epidermis.
• cast. queratodermia.
• angl. keratoderma.
queratoma f. Tumor o excrecència format a partir dels elements cornis de
l’epidermis.
• cast. queratoma.
• angl. keratoma.
queratomalàcia f. Queratitis profunda,
pròpia dels xiquets de bolquers, caracteritzada per un estovament de
la còrnia, que acaba perforant-se.
• cast. queratomalacia.
• angl. keratomalacia.
queratoplàstia f. Operació quirúrgica
consistent a substituir un segment
de còrnia malalta per un segment
de còrnia sana.
• cast. queratoplastia.
• angl. keratoplasty.
queratosi f. Hipertròfia de la capa superficial de l’epidermis.
• cast. queratosis.
• angl. keratosis.
queratotomia f. 1. Incisió en la còrnia.
2. Intervenció quirúrgica consistent
a practicar una sèrie d’intervencions
cornials per a corregir un defecte o
una malformació ocular.
• cast. queratotomía.
• angl. keratotomy.
quil m. Líquid blanc i espés procedent de la transformació del quim,
que els vasos quilífers prenen de
l’intestí prim després de la digestió.

quilúria f. Presència de quil en l’orina.
• cast. quiluria.
• angl. chyluria.
quim m. Massa d’aliments semidigerits que passen de l’estómac a l’intestí prim.
• cast. quimo.
• angl. chyme.
quimificació f. Formació de quim per
l’acció del suc gàstric.
• cast. quimificación.
• angl. chymification.
quimificar v. tr. Convertir (l’aliment) en
quim.
• cast. quimificar.
• angl. to chymify.
quimioceptor -a adj. i m. Quimioreceptor 1.
• cast. quimiorreceptor -ra.
• angl. chemoceptor.
quimioprofilaxi f. Administració amb
caràcter preventiu de substàncies
medicamentoses per a impedir el
desenrotllament d’una malaltia.
• cast. quimioprofilaxis.
• angl. chemoprophylaxis.
quimioreceptor -a 1. adj. Que detecta
i diferencia (un receptor sensitiu) les
substàncies segons la seua estructura química. 2. m. Òrgan sensible a les
modificacions químiques de la sang.
• cast. quimiorreceptor -ra.
• angl. chemoreceptor.
quimiotàctic -a adj. De la quimiotaxi o
que hi té relació.
• cast. quimiotáctico -ca.
• angl. chemotactic.
quimiotactisme m. Quimiotaxi, especialment quan es manifesta en cèllules aïllades i mòbils.
• cast. quimiotactisme.
• angl. chemotactism.
quimiotaxi f. Reacció de moviment de
certs organismes, orientada i obligada per factors químics.
• cast. quimiotaxis.
• angl. chemotaxis.
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• cast. quilo.
• angl. chyle.
quilèmia f. Presència de quil en la sang.
• cast. quilemia.
• angl. chylaemia.
quilífer -a adj. Que transporta (un vas
limfàtic) el quil des dels intestins
fins al canal toràcic.
• cast. quilífero -ra.
• angl. chyliferous.
quilificació f. Formació de quil en l’intestí prim.
• cast. quilificación.
• angl. chylification.
quilificar v. tr. Transformar (l’aliment)
en quil.
• cast. quilificar.
• angl. to chylify.
quiliforme adj. Semblant al quil.
• cast. quiliforme.
• angl. chyliform.
quilitis f. inv. Lesió inflamatòria dels
llavis, d’origen traumàtic, al·lèrgic o
infecciós.
• cast. queilitis.
• angl. cheilitis.
quilitis angular f. inv. Inflamació, erosió o fissura en les comissures bucals, d’etiologia molt diversa.
• cast. queilitis angular.
• angl. angular cheilitis.
quilocel m. Vessament de quil en la
túnica vaginal.
• cast. quilocele.
• angl. chylocele.
quilopericardi m. Presència de quil en
el pericardi.
• cast. quilopericardio.
• angl. chylopericardium.
quilós -osa adj. 1. Del quil o que hi té
relació. 2. Semblant al quil.
• cast. quiloso -sa.
• angl. chylous.
quilotòrax m. Vessament de quil en
l’espai pleural.
• cast. quilotórax.
• angl. chylothorax.
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quimioteràpia f. Tractament de determinades malalties per agents
químics que actuen sobre certs
microorganismes i determinades
cèl·lules patològiques amb una
destrucció tolerable dels teixits orgànics.
• cast. quimioterapia.
• angl. chemotherapy.
quimioteràpic -a 1. adj. De la quimioteràpia o que hi té relació. 2. m.
Substància capaç d’actuar de forma
més o menys selectiva sobre cèllules i microorganismes patològics
sense lesionar d’una manera apreciable l’hoste afectat.
• cast. quimioterápico -ca.
• angl. 1. chemotherapeutic. 2.
chemotherapeutic drug.
quimós -osa adj. Del quim o que hi té
relació.
• cast. quimoso -sa.
• angl. chymous.
quinisme m. Conjunt de fenòmens
morbosos deguts a la intoxicació
per quinina.
• cast. quinismo.
• angl. cinchonism.
quintigemin -èmina adj. i m. i f. Que és
(un infant) un dels cinc nascuts d’un
sol part.
• cast. quintillizo -za.
• angl. quintuplet.
quionòfob -a adj. 1. Que defuig (un
organisme) la neu. 2. Propi dels mecanismes que desenrotlla un organisme quionòfob per a defendre’s
de la neu.
• cast. quionófobo -ba.
• angl. chionophobic.
quiragra f. Dolor poagrós de les mans.
• cast. quiragra.
• angl. chiragra.
quiròfan m. Departament d’un centre
mèdic especialment condicionat
per a practicar intervencions quirúrgiques.
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• cast. quirófano.
• angl. operating room.
quiromassatge m. Massatge efectuat
amb les mans.
• cast. quiromasaje.
• angl. chiromassage.
quiromassatgista (o quiromassatgiste -a) m. i f. Persona que es dedica a fer quiromassatges.
• cast. quiromasajista.
• angl. chiromasseur.
quiromegàlia f. Hipertròfia dels dits i
de les mans.
• cast. quiromegalia.
• angl. cheiromegaly.
quiropràctic -a 1. adj. De la quiropràctica o que hi té relació. 2. m. i f. Especialista en quiropràctica.
• cast. quiropráctico -ca.
• angl. 1. chiropractic. 2. chiropractor.
quiropràctica f. Mètode empíric de
tractament de diverses afeccions
òssies o musculars, basat en les manipulacions i pressions de la zona
afectada.
• cast. quiropráctica.
• angl. chiropractic.
quirúrgic -a adj. De la cirurgia o que hi
té relació.
• cast. quirúrgico -ca.
• angl. surgical.
quist m. Producció patològica en forma de bossa tancada per una membrana, amb un contingut líquid o
semilíquid, que es pot desenrotllar
en qualsevol part del cos.
• cast. quiste.
• angl. cyst.
quístic -a adj. Quistós 1.
• cast. quístico -ca.
• angl. cystic.
quistós -osa adj. 1. Del quist o que hi
té relació. 2. Semblant a un quist.
• cast. 1. quistoso -sa. 2. quistoide.
• angl. 1. cystic. 2. cystoid.

radicular adj. De les arrels, especialment les de la medul·la, o que hi té
relació.
• cast. radicular.
• angl. radicular.
radiculitis f. inv. Inflamació de les arrels dels nervis espinals.
• cast. radiculitis.
• angl. radiculitis.
radiculopatia f. Malaltia de les arrels
nervioses espinals.
• cast. radiculopatía.
• angl. radiculopathy.
ràdio f. Radiografia.
• cast. radio.
• angl. radiography.
radiodermatitis f. inv. Lesió cutània
produïda per l’acció de radiacions
ionitzants.
• cast. radiodermatitis.
• angl. radiodermatitis.
radiodermitis f. inv. Radiodermatitis.
• cast. radiodermitis.
• angl. radiodermitis.
radiodiagnosi f. Radiodiagnòstic.
• cast. radiodiagnosis.
• angl. radiodiagnosis.
radiodiagnòstic m. Diagnòstic efectuat per mitjà dels rajos X.
• cast. radiodiagnóstico.
• angl. X-ray diagnosis.
radiografia f. 1. Tècnica consistent a
sotmetre un cos que es vol examinar
a l’acció de rajos X, a fi d’obtindre’n
una imatge sobre una superfície
sensible, com ara una placa fotogrà-
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rabada f. Regió del cos corresponent
al còccix i a la terminació del sacre.
• cast. rabadilla.
• angl. rump.
ràbia f. Malaltia infecciosa aguda produïda per un virus i que es transmet
a l’ésser humà pel mos d’un animal
que la patix, com ara el gos.
• cast. rabia.
• angl. rabies.
ràbic -a adj. De la ràbia o que hi té relació.
• cast. rábico -ca.
• angl. rabies.
rabiós -osa adj. Que patix ràbia.
• cast. rabioso -sa.
• angl. rabid.
radarteràpia f. Ús terapèutic, especialment antiinflamatori i antiàlgic, de
les ones de radar.
• cast. radarterapia.
• angl. radar therapy.
radi m. Os situat al costat del cúbit,
amb el qual forma l’avantbraç.
• cast. radio.
• angl. radius.
radial adj. De l’os radi o que hi té relació.
• cast. radial.
• angl. radial.
radiculàlgia f. Dolor produït per una
lesió d’una arrel nerviosa i localitzat
en el territori sensitiu innervat per
esta arrel.
• cast. radiculalgia.
• angl. radiculalgia.

DE LES CIÈNCIES DE LA SALUT

R

321

fica. 2. Imatge obtinguda per mitjà
d’esta tècnica.
• cast. radiografía.
• angl. X-ray.
radiografiar v. tr. Fer una radiografia.
• cast. radiografiar.
• angl. to X-ray.
radiogràfic -a adj. De la radiografia o
que hi té relació.
• cast. radiográfico -ca.
• angl. radiographic.
radiograma m. Radiografia 2.
• cast. radiograma.
• angl. X-ray.
radiòleg -òloga m. i f. Especialista en
radiologia.
• cast. radiólogo -ga.
• angl. radiologist.
radiolesió f. Lesió produïda per radiacions ionitzants.
• cast. radiolesión.
• angl. radiolesion.
radiologia f. Part de la medicina que
estudia les aplicacions dels diferents tipus de radiacions ionitzants
i la seua utilització en el diagnòstic i
en el tractament.
• cast. radiología.
• angl. radiology.
radiològic -a adj. De la radiologia o
que hi té relació.
• cast. radiológico -ca.
• angl. radiological.
radionecrosi f. Lesió destructiva d’un
teixit produïda per un excés de radiacions.
• cast. radionecrosis.
• angl. radionecrosis.
radioneuritis f. inv. Neuritis que apareix en individus que han sigut sotmesos als rajos X durant molt de
temps.
• cast. radioneuritis.
• angl. radioneuritis.
radiopatologia f. Estudi de les afeccions provocades per les radiacions
ionitzants en els organismes vius.
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• cast. radiopatología.
• angl. radiopathology.
radiopelvimetria f. Estudi radiogràfic
de les dimensions i de la capacitat
de la pelvis amb fins obstètrics.
• cast. radiopelvimetría.
• angl. radiopelvimetry.
radioprotector -a adj. i m. Que atenua
(un cos o una substància) els efectes de la irradiació.
• cast. radioprotector -ra.
• angl. radioprotector.
radioscòpia f. Estudi de diverses regions del cos humà a través de l’examen de la imatge produïda en una
pantalla fluorescent al ser travessades per un feix de rajos X.
• cast. radioscopia.
• angl. radioscopy.
radioscòpic -a adj. De la radioscòpia o
que hi té relació.
• cast. radioscópico -ca.
• angl. radioscopic.
radioterapeuta m. i f. Especialista en
radioteràpia.
• cast. radioterapeuta.
• angl. radiotherapist.
radioterapèutic -a adj. De la radioteràpia o que hi té relació.
• cast. radioterapéutico -ca.
• angl. radiotherapeutic.
radioteràpia f. Mètode terapèutic basat en l’ús de les radiacions ionitzants.
• cast. radioterapia.
• angl. radiotherapy.
radiotèrmia f. Ús terapèutic de la calor
radiant o de les emanacions calentes de les substàncies radioactives.
• cast. radiotermia.
• angl. radiothermia.
radiotòxic -a adj. i m. Que produïx radiotoxicitat.
• cast. radiotóxico -ca.
• angl. radiotoxic.
radiotoxicitat f. Toxicitat d’origen radioactiu.

raquial adj. Raquidi.
• cast. raquídeo -a.
• angl. rachial.
raquiàlgia f. Dolor localitzat en la columna vertebral.
• cast. raquialgia.
• angl. rachialgia.
raquicentesi f. Punció que permet
introduir líquid cefaloraquidi entre
dos arcs vertebrals de la columna.
• cast. raquicentesis.
• angl. rachicentesis.
raquidi -ídia adj. Del raquis o que hi té
relació.
• cast. raquídeo -a.
• angl. rachidian.
raquígraf m. Instrument usat per a determinar i registrar les desviacions de
la columna vertebral.
• cast. raquígrafo.
• angl. rachigraph.
raquiopatia f. Malaltia de la columna
vertebral.
• cast. raquiopatía.
• angl. rachiopathy.
raquioplegia f. Paràlisi medul·lar o espinal.
• cast. raquioplejía.
• angl. rachioplegia.
raquis m. inv. Columna vertebral.
• cast. raquis.
• angl. rachis.
raquísquisi f. Malformació congènita
que consistix en una fenedura total
o parcial de la columna vertebral.
• cast. raquísquisis.
• angl. rachischisis.
raquític -a adj. 1. Del raquitisme o que
hi té relació. 2. Que patix raquitisme.
• cast. raquítico -ca.
• angl. rachitic.
raquitis f. inv. 1. Afecció inflamatòria
del raquis o columna vertebral. 2.
Raquitisme. 3. Deformació òssia del
raquitisme.
• cast. raquitis.
• angl. 1. rachitis. 2 i 3. rickets.
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• cast. radiotoxicidad.
• angl. radiotoxicity.
rafània f. Intoxicació produïda per la
ingestió de llavors de rave silvestre
mesclades amb el blat.
• cast. rafania.
• angl. raphania.
rafe f. Línia de sutura entre dos parts
o òrgans.
• cast. rafe.
• angl. raphe.
ragòcit m. Leucòcit amb inclusions
protoplasmàtiques de forma esfèrica, semblants a grans de raïm, presents en el líquid sinovial dels malalts afectats d’artritis reumatoide.
• cast. ragocito.
• angl. ragocyte.
ràmex m. Hèrnia, varicocele o qualsevol altra tumoració escrotal.
• cast. ramex.
• angl. ramex.
ramicotomia f. Ramisecció.
• cast. ramicotomía.
• angl. ramicotomy.
ramisecció f. Secció de les branques
comunicants del sistema nerviós
simpàtic.
• cast. ramisección.
• angl. ramisection.
rampa f. Contracció involuntària, intensa i dolorosa dels músculs.
• cast. rampa.
• angl. cramp.
ranera f. Soroll anormal que produïx el
pas de l’aire per les vies respiratòries
baixes a causa de la presència de
líquids o secrecions patològiques.
• cast. estertor (m.).
• angl. rale.
rànula f. Quist mucoide format davall
de la llengua per l’obstrucció de la
glàndula sublingual o submaxil·lar,
i que produïx una alteració característica de la veu.
• cast. ránula.
• angl. ranula.
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raquitisme m. Malaltia infantil caracteritzada per deformacions òssies
i debilitat general, deguda a una
falta de vitamina D en l’alimentació
que provoca trastorns en el metabolisme del calci.
• cast. raquitismo.
• angl. rickets.
rascada f. Erosió produïda per una fricció.
• cast. rasguño (m.).
• angl. scratch.
raspat m. Operació de raspar, amb un
instrument tallant, la superfície d’un
òrgan o alguna cosa que hi està adherida.
• cast. raspado.
• angl. curettage.
ratat -ada adj. Que té la cara marcada
amb senyals o cicatrius produïts per
la pigota.
• cast. roído -da.
• angl. gnawed.
rautija f. Aspror de la gola que fa tossir
repetidament.
• cast. carraspera.
• angl. hoarseness.
reabsorvir-se v. pron. Desaparéixer un
exsudat de manera espontània o terapèutica del lloc en què s’havia format.
• cast. reabsorberse.
• angl. to reabsorb.
reacció f. 1. Activitat transitòria característica d’un sistema excitable per
mitjà de l’acció d’un agent físic o
fisiològic estrany a este sistema. 2.
Moviment provocat en l’organisme
per una causa morbosa o per l’aplicació d’un remei. 3. Depressió o
exhauriment que seguix a un estat
de sobreexcitació. 4. Acreixement
d’activitat que seguix a un estat de
depressió.
• cast. reacción.
• angl. reaction.
reaccionar v. intr. 1. Respondre a un estímul. 2. Experimentar un canvi per
acció d’un reactiu.
324

• cast. reaccionar.
• angl. to react.
reactiu -iva adj. i m. Que produïx (una
substància) una reacció.
• cast. reactivo -va.
• angl. reagent.
reactivació f. Reaparició dels símptomes d’una malaltia que pareixia extingida.
• cast. reactivación.
• angl. reactivation.
reamputació f. Amputació que es practica per segona vegada en una mateix membre.
• cast. reamputación.
• angl. reamputation.
reanimació f. Conjunt de mesures terapèutiques, medicamentoses o instrumentals, destinades a pal·liar la
insuficiència o l’abolició de les grans
funcions fisiològiques.
• cast. reanimación.
• angl. resuscitation.
reballador m. Ballador.
• cast. chueca (f.).
• angl. ball joint.
rebentar v. tr. Obrir (un abscés) per mitjà d’una pressió.
• cast. reventar.
• angl. to burst.
reblaniment m. Remolliment.
• cast. reblandecimiento.
• angl. softening.
rebuig m. Reacció immunològica per
la qual un organisme reconeix com
a estrany un òrgan o un teixit procedent de l’exterior i crea anticossos que l’ataquen.
• cast. rechazo.
• angl. rejection.
rebutjar v. tr. Produir o experimentar
rebuig immunològic.
• cast. rechazar.
• angl. to reject.
recaiguda f. Reactivació d’una malaltia que estava en vies de curació.

recompressió f. Restabliment de la
pressió a les condicions de pressió
normal després de l’exposició a una
pressió atmosfèrica extremadament
diferent de l’habitual.
• cast. recompresión.
• angl. recompression.
reconeixement m. Examen mèdic, general o local, especialment el que es
fa amb una finalitat legal.
• cast. reconocimiento.
• angl. recognition.
reconéixer v. tr. Sotmetre (un individu)
a un reconeixement mèdic.
• cast. reconocer.
• angl. to examine.
reconstituent adj. i m. Que s’utilitza
(un medicament) per a accelerar el
procés de retorn a la normalitat en
el cas de convalescència o en estats
d’astènia i debilitat.
• cast. reconstituyente.
• angl. restorative.
recrement m. Producte de secreció corporal que és reabsorbit pel mateix cos.
• cast. recremento.
• angl. recrement.
recrescència f. Reproducció d’una part
llevada o perduda.
• cast. recrescencia.
• angl. recrescence.
rectal adj. Del recte o que hi té relació.
• cast. rectal.
• angl. rectal.
rectàlgia f. Dolor en el recte.
• cast. rectalgia.
• angl. rectalgia.
recte m. 1. Tram últim del tub digestiu
que acaba en l’anus. 2. Segment terminal de l’intestí gros, de trajecte
més o menys rectilini, situat a continuació del sigmoide i que es prolonga fins a l’orifici de l’anus.
• cast. recto.
• angl. rectum.
rectectomia f. Resecció quirúrgica del
recte.
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• cast. recaída.
• angl. relapse.
recalcificació f. Reposició de les pèrdues de sals de calci de l’organisme.
• cast. recalcificación.
• angl. recalcification.
recalcificar v. tr. Aplicar mesures terapèutiques per a aconseguir l’augment de calci en l’organisme.
• cast. recalcificar.
• angl. to recalcify.
recepta f. Prescripció que fa el metge
respecte als medicaments que ha
de prendre un malalt determinat, la
dosi i la forma d’administració.
• cast. receta.
• angl. recipe.
receptar v. tr. Prescriure el metge (un
medicament).
• cast. recetar.
• angl. to prescribe.
receptor m. 1. Estructura especialitzada
de l’organisme que rep estímuls mecànics, tèrmics, químics o elèctrics
i els transmet als òrgans nerviosos
corresponents. 2. Grup químic de la
membrana cel·lular, immunològicament compatible i, per tant, capaç
de combinar-se amb l’antigen.
• cast. receptor.
• angl. 1. receptor. 2. receiver.
recés m. Petit espai anatòmic en forma
de si, depressió o fossa.
• cast. receso.
• angl. recess.
recidiva f. Reaparició d’una malaltia
en un individu poc de temps després d’haver-la passada.
• cast. recidiva.
• angl. recidivism.
recidivar v. intr. Reaparéixer, una malaltia.
• cast. recidivar.
• angl. to recur.
rècipe m. Recepta.
• cast. récipe, receta.
• angl. recipe.
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• cast. rectectomía.
• angl. rectectomy.
rectitis f. inv. Inflamació del recte.
• cast. rectitis.
• angl. rectitis.
rectocele f. Prolapse del recte a través
de la paret posterior de la vagina.
• cast. rectocele.
• angl. rectocele.
rectografia f. Examen radiogràfic del
recte.
• cast. rectografía.
• angl. rectography.
rectopèxia f. Fixació quirúrgica del recte, per a evitar el prolapse rectal.
• cast. rectopexia.
• angl. rectopexia.
rectoplàstia f. Intervenció quirúrgica
que té per objecte recompondre el
recte i l’anus.
• cast. rectoplastia.
• angl. rectoplasty.
rectorràgia f. Hemorràgia per via rectal.
• cast. rectorragia.
• angl. rectorrhagia.
rectoscopi m. Aparell òptic consistent
en un tub metàl·lic rígid, d’uns deu
a quinze centímetres de llargària i
uns dos centímetres de diàmetre,
usat per a practicar la rectoscòpia
• cast. rectoscopio.
• angl. rectoscope.
rectoscòpia f. Exploració visual del recte per mitjà del rectoscopi.
• cast. rectoscopia.
• angl. rectoscopy.
rectotomia f. Incisió de la paret rectal per
a drenar un abscés pelvià, corregir una
estenosi o extraure un cos estrany.
• cast. rectotomía.
• angl. rectotomy.
rectovaginal adj. Del recte i de la vagina alhora, o que hi té relació.
• cast. rectovaginal.
• angl. rectovaginal.
recuperació f. Recobrament de la funció d’un òrgan lesionat.
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• cast. recuperación.
• angl. recovery.
recurrència f. Reaparició dels símptomes
d’una malaltia aparentment curada,
sense cap nou contacte patogen.
• cast. recurrencia.
• angl. recurrence.
recurrent adj. 1. Que se’n torna cap al
seu punt d’origen. 2. Que apareix de
nou, que presenta recurrència.
• cast. recurrente.
• angl. recurrent.
reducció f. Restitució, a la seua posició
anatòmica, de fragments ossis desviats per una fractura, d’ossos luxats
o bé d’òrgans desplaçats.
• cast. reducción.
• angl. reduction.
reduir v. tr. Tornar al seu lloc o estat natural, per mitjà d’una reducció.
• cast. reducir.
• angl. to reduce.
reeducació f. 1. Conjunt de tècniques
i d’exercicis encaminats a recuperar
l’ús normal d’algun membre o d’alguna funció de l’organisme.
• cast. reeducación.
• angl. re-education.
reeducar v. tr. Dur a terme una reeducació.
• cast. reeducar.
• angl. to re-educate.
reflex -a 1. adj. De les respostes reflexes
o que hi té relació. 2. m. Resposta en
forma de moviment, secreció o sentiment, que es produïx de forma involuntària davant d’un estímul.
• cast. reflejo -ja.
• angl. reflex.
reflexogen adj. Que provoca l’aparició
d’un reflex.
• cast. reflexógeno -na.
• angl. reflexogenic.
reflexògraf m. Instrument utilitzat per
a registrar un reflex gràficament.
• cast. reflexógrafo.
• angl. reflexograph.

• cast. refractometría.
• angl. refractometry.
refractor m. Dispositiu que s’utilitza
quan s’efectua una oftalmoscòpia
per a determinar el poder de refracció de l’ull.
• cast. refractor.
• angl. refractor.
refractura f. Operació de fracturar altra vegada un os fracturat que ha
consolidat amb desviació.
• cast. refractura.
• angl. refracture.
refredar v. tr. i pron. Constipar.
• cast. resfriar.
• angl. to catch a cold.
refredat m. Constipat.
• cast. resfriado.
• angl. cold.
refusió f. Retorn de la sang a la circulació quan n’havia estat temporalment separada, per exemple per
mitjà de la lligadura d’un membre.
• cast. refusión.
• angl. refusion.
regeneració f. Procés de reparació o
de restitució més o menys completa d’un òrgan que ha patit una pèrdua accidental, total o parcial.
• cast. regeneración.
• angl. regeneration.
regió f. Part en què es considera dividit
el cos, a fi de determinar el lloc, l’extensió i les relacions dels diferents
òrgans.
• cast. región.
• angl. region.
regirar-se v. pron. Tòrcer-se (un membre), fer-se un torciment.
• cast. torcerse.
• angl. to twist.
regla f. Menstruació.
• cast. regla.
• angl. period.
reglot m. Acció o efecte de reglotar.
• cast. regurgitación (f.).
• angl. regurgitation.
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reflexogràfic -a adj. Del reflexògraf o
que hi té relació.
• cast. reflexográfico -ca.
• angl. reflexographic.
reflexograma m. Diagrama d’un reflex
registrat pel reflexògraf.
• cast. reflexograma.
• angl. reflexogram.
reflexologia f. 1. Corrent psicològic que
considera que la conducta pot ser
reduïda a diversos actes reflexos i a
diferents mecanismes cerebrals. 2.
Estudi de les tècniques dels massatges aplicats en determinades parts
del cos amb la finalitat d’estimular les
capacitats curatives de l’organisme.
• cast. reflexología.
• angl. reflexology.
reflexològic -a adj. De la reflexologia o
que hi té relació.
• cast. reflexológico -ca.
• angl. reflexological.
reflexòmetre m. Instrument utilitzat
per a mesurar la força necessària per
a produir un reflex.
• cast. reflexómetro.
• angl. reflexometre.
reflexoteràpia f. Utilització terapèutica dels reflexos condicionats per
mitjà de massatges corporals.
• cast. reflexoterapia.
• angl. reflexotherapy.
reflux m. Pas d’un líquid per un conducte natural en sentit oposat al
fisiològic.
• cast. reflujo.
• angl. reflux.
refractari -ària adj. 1. Resistent al tractament habitual. 2. Que no respon a
l’estimulació, especialment la muscular i la nerviosa.
• cast. refractario -ria.
• angl. refractory.
refractometria f. 1. Mesurament de
l’index de refracció d’un medi transparent. 2. Mesurament de la refracció ocular
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reglotar v. intr. Tornar, els aliments, a
la boca.
• cast. regurgitar.
• angl. to regurgitate.
regulació f. Capacitat d’una cèl·lula,
d’un teixit o d’un organisme per a
reaccionar a diversos estímuls, amb
tendència a limitar les pertorbacions que se’n puguen derivar i a
mantindre l’equilibri fisiològic dins
d’uns límits de tolerància.
• cast. regulación.
• angl. regulation.
regular adj. Que batega (un pols) compassadament.
• cast. regular.
• angl. regular.
regurgitació f. Acció o efecte de regurgitar.
• cast. regurgitación.
• angl. regurgitation.
regurgitar v. intr. Refluir, el contingut
de certes vies naturals de l’organisme, en direcció contrària a la natural a causa d’una gran repleció.
• cast. regurgitar.
• angl. to regurgitate.
rehabilitació f. Conjunt de mètodes
que tenen com a finalitat la recuperació d’una habilitat corporal
normal que, a causa d’una malaltia
o d’un traumatisme, s’havia perdut.
• cast. rehabilitación.
• angl. rehabilitation.
reimplantació f. Restitució d’un teixit
o d’una part orgànica al lloc d’on
s’havien extret.
• cast. reimplantación.
• angl. reimplantation.
reinfecció f. Nova infecció sobre un
terreny anteriorment ja infectat
amb el mateix agent patogen.
• cast. reinfección.
• angl. reinfection.
reinnervació f. Recuperació funcional
d’un múscul paralitzat per mitjà de
l’empelt d’un nervi efector.
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• cast. reinervación.
• angl. reinnervation.
relaxant adj. i m. Que s’utilitza (un medicament) per a rebaixar la tensió
muscular.
• cast. relajante.
• angl. relaxant.
remei m. Tot allò que servix per a curar
o alleujar una malaltia.
• cast. remedio.
• angl. remedy.
remeiar v. tr. Aplicar un remei per a curar (una malaltia).
• cast. remediar.
• angl. to remedy.
remineralització f. Reposició dels elements minerals del cos, especialment de les sals càlciques dels ossos.
• cast. remineralización.
• angl. remineralisation.
remissió f. 1. Atenuació o desaparició
momentània dels símptomes d’una
malaltia. 2. Cessació de la febra entre dos accessos febrils intermitents.
• cast. remisión.
• angl. remission.
remitència f. Remissió.
• cast. remitencia.
• angl. remittence.
remitent adj. Caracteritzat (un procés
febril o una altra afecció) per remissions.
• cast. remitente.
• angl. remittent.
remolliment m. Lesió dels teixits orgànics caracteritzada per la disminució de la seua consistència natural.
• cast. reblandecimiento.
• angl. softening.
renal adj. Dels renyons o que hi té relació.
• cast. renal.
• angl. renal.
renitis f. inv. Nefritis.
• cast. nefritis.
• angl. nephritis.

replanell m. 1. Estructura anatòmica
elevada i anivellada. 2. Fase d’un
procés en què no s’aprecia cap augment, disminució o canvi aparent.
3. Porció plana d’una gràfica.
• cast. meseta.
• angl. plateau.
repleció f. Estat d’un òrgan ple.
• cast. repleción.
• angl. repletion.
resecció f. Operació quirúrgica que
consistix a extirpar totalment o parcialment un òrgan.
• cast. resección.
• angl. resection.
resectoscòpia f. Resecció endoscòpica.
• cast. resectoscopia.
• angl. resectoscopy.
residència f. Període d’especialització
d’un metge en un hospital després
d’acabar els seus estudis.
• cast. residencia.
• angl. residency.
resident adj. i m. i f. Que està realitzant
(un metge) la residència.
• cast. residente.
• angl. resident.
resinoide m. Precipitat terapèutic sec
obtingut per evaporació d’una tintura vegetal.
• cast. resinoide.
• angl. resinoid.
resoldre v. tr. Fer desaparéixer (un tumor, un abscés), gradualment, sense supuració, per mitjà d’un producte o procediment resolutius.
• cast. resolver.
• angl. to solve.
resolució f. Curació, espontània o per
mitjà de la medicació apropiada,
d’una malaltia, una ferida, un tumor.
• cast. resolución.
• angl. resolution.
resolutiu -iva adj. i m. Que està destinat (un producte o un procediment)
a resoldre un dany o una lesió.
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renopatia f. Nefropatia.
• cast. renopatía.
• angl. renopathy.
renyó m. Òrgan secretor d’orina que es
troba situat, generalment en nombre de dos, a banda i banda de la
part inferior de la columna vertebral.
• cast. riñón.
• angl. kidney.
renyonada f. 1. Part del cos on hi ha els
renyons. 2. Teixit greixós que embolica els renyons.
• cast. riñonada.
• angl. 1. loins. 2. pararenal fat.
renyonera f. Recipient d’ús sanitari
que té forma de renyó i que s’usa
especialment en els hospitals.
• cast. riñonera.
• angl. kidney tray.
reobase f. Intensitat mínima que un
corrent elèctric ha de tindre per a
produir un estímul.
• cast. reobase.
• angl. rheobase.
reobàsic -a adj. De la reobase o que hi
té relació.
• cast. reobásico -ca.
• angl. rheobasic.
reotactisme m. Reotaxi.
• cast. reotactismo.
• angl. rheotactism.
reotaxi f. Tropisme produït per un corrent d’aigua.
• cast. reotaxis.
• angl. rheotaxis.
repercutir v. tr. Causar, pel mitjà adequat, la subsidència (d’un tumor o
d’una lesió).
• cast. repercutir.
• angl. to rebound.
repic m. Tècnica que consistix a colpejar repetidament la paret toràcica
per a evacuar les secrecions acumulades en les vies respiratòries i
millorar la ventilació.
• cast. repique.
• angl. clapping.
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• cast. resolutivo -va.
• angl. resolutive.
resolvent adj. i m. Resolutiu.
• cast. resolvente.
• angl. resolutive.
resorció f. Absorció per un teixit orgànic o pel torrent circulatori d’un humor o d’un material orgànic, natural
o patològic.
• cast. resorción.
• angl. resorption.
respiració f. Acció o efecte de respirar.
• cast. respiración.
• angl. breathing.
respiració assistida f. Respiració realitzada amb l’ajuda d’aparells mecànics.
• cast. respiración asistida.
• angl. assisted ventilation.
respirador -a 1. adj. Que respira. 2. adj.
Que ajuda a la respiració. 3. m. Aparell que proporciona una respiració
artificial mecànica.
• cast. respirador -ra.
• angl. 1. breathing. 2. respiratory.
3. respirator.
respirar v. intr. Absorbir oxigen i desprendre diòxid de carboni a través
de les vies respiratòries.
• cast. respirar.
• angl. to breathe.
respiratori -òria adj. 1. De la respiració
o que hi té relació. 2. Que intervé en
la respiració.
• cast. respiratorio -ria.
• angl. respiratory.
respiròmetre m. Aparell per a mesurar
la quantitat d’aire respirat o determinar el caràcter dels moviments
respiratoris.
• cast. respirómetro.
• angl. respirometre.
resquill m. Trosset semblant a un ascló xicotet que salta o es desprén
d’un os fracturat o d’una punta acerada.
• cast. esquirla (f.).
• angl. splinter.
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ressaca f. Malestar físic que s’experimenta després d’haver ingerit una
quantitat excessiva d’alcohol o de
drogues.
• cast. resaca.
• angl. hangover.
restablir-se v. pron. Recobrar-se o refer-se d’una malaltia.
• cast. restablecerse.
• angl. to recover.
restiforme adj. En forma de cordó.
• cast. restiforme.
• angl. restiform.
restrenyedor -a adj. i m. Que retarda
(un producte) la velocitat de trànsit
del contingut intestinal i dificulta
l’evacuació.
• cast. astringente.
• angl. constricting.
restrényer v. tr. Causar restrenyiment.
• cast. estreñir.
• angl. to constipate.
restrenyiment m. Dificultat intestinal
per a fer deposicions regulars.
• cast. estreñimiento.
• angl. constipation.
restret -a adj. i m. i f. Que patix de restrenyiment.
• cast. estreñido -da.
• angl. constipated.
retenció f. 1. Detenció en l’organisme
de certs líquids o substàncies que
s’haurien d’expulsar.
• cast. retención.
• angl. retention.
reticle m. 1. Xarxa de fibres o vasos. 2.
Xarxa protoplasmàtica cel·lular. 3.
Teixit reticular.
• cast. retículo.
• angl. reticulum.
reticulació f. Presència o formació d’un
reticle.
• cast. reticulación.
• angl. reticulation.
reticulèmia f. Presència de cèl·lules
reticulars o limforeticulars en la
sang.

• cast. retina.
• angl. retina.
retinacle m. Estructura que reté un òrgan o un teixit en el seu lloc.
• cast. retináculo.
• angl. retinaculum.
retinitis f. inv. Inflamació de la retina.
• cast. retinitis.
• angl. retinitis.
retinoblastoma m. Metaplàsia de cèllules retinals en el període final de
desenrotllament.
• cast. retinoblastoma.
• angl. retinoblastoma.
retinocoroïditis f. inv. Inflamació de la
retina i la coroide.
• cast. retinocoroiditis.
• angl. retinochoroiditis.
retinografia f. Fotografia de la retina.
• cast. retinografía.
• angl. retinography.
retinopatia f. Malaltia no inflamatòria
de la retina.
• cast. retinopatía.
• angl. retinopathy.
retinoscopi m. Oftalmoscopi.
• cast. retinoscopio.
• angl. retinoscope.
retinoscòpia f. Oftalmoscòpia.
• cast. retinoscopia.
• angl. retinoscopy.
retinosi f. Degeneració de la retina ocular.
• cast. retinosis.
• angl. retinosis.
retinòsquisi f. Fenedura de la retina,
trastorn més benigne i de progrés
més lent que el despreniment.
• cast. retinosquisis.
• angl. retinoschisis.
retorçó m. Dolor intestinal breu i agut,
que produïx sensació de retorciment.
• cast. retortijón.
• angl. stomach cramp.
retornador -a adj. i m. Que estimula
(un medicament) l’activitat cardía-
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• cast. reticulemia.
• angl. reticulaemia.
reticulòcit m. Eritròcit jove.
• cast. reticulocito.
• angl. reticulocyte.
reticulocitoma m. Limfoma histiocític.
• cast. reticulocitoma.
• angl. reticulocytoma.
reticulocitopènia f. Disminució del
nombre de reticulòcits circulants.
• cast. reticulocitopenia.
• angl. reticulocytopenia.
reticulocitosi f. Augment del nombre
de reticulòcits.
• cast. reticulocitosis.
• angl. reticulocytosis.
reticuloendotelioma m. 1. Tumor del
sistema reticuloendotelial, també
anomenat reticuloma. 2. Limfoma
histiocític.
• cast. reticuloendotelioma.
• angl. reticuloendothelioma.
reticuloendoteliosi f. Hipertròfia del
teixit reticuloendotelial.
• cast. reticuloendoteliosis.
• angl. reticuloendotheliosis.
reticuloide adj. i m. Que té (una malaltia) característiques pròpies de la
reticulosi.
• cast. reticuloide.
• angl. reticuloid.
reticulosarcoma m. Tumor de caràcter
maligne format a partir de les cèllules del sistema reticuloendotelial.
• cast. reticulosarcoma.
• angl. reticulosarcoma.
reticulosi f. Augment anormal de cèllules del sistema reticuloendotelial,
que pot aparéixer simultàniament
en diverses parts de l’organisme.
• cast. reticulosis.
• angl. reticulosis.
retina f. Membrana sensitiva situada
al fons de l’ull, que rep les imatges
formades pel cristal·lí i està en connexió amb el cervell per mitjà del
nervi òptic.
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ca augmentant l’afluència de sang
al cervell en els casos de lipotímia.
• cast. retornador -ra.
• angl. returner.
retràctil adj. 1. Que pot retraure’s o
acurtar-se. 2. Que és capaç (un òrgan o una part d’un òrgan) de retirar-se cap arrere o cap a dins i quedar amagat.
• cast. retráctil.
• angl. retractile.
retractilitat f. Qualitat de retràctil.
• cast. retractilidad.
• angl. retractility.
retroauricular adj. Que està situat
darrere de l’orella o d’una aurícula.
• cast. retroauricular.
• angl. retroauricular.
retrobonquial adj. Que està situat
darrere d’un bronqui.
• cast. retrobronquial.
• angl. retrobronchial.
retrobulbar adj. Que està situat darrere del bulb raquidi.
• cast. retrobulbar.
• angl. retrobulbar.
retrocardíac -a adj. Que està situat
darrere del cor, o que hi ocorre.
• cast. retrocardíaco -ca.
• angl. retrocardiac.
retrocecal adj. Que està situat darrere
del cec, o que hi ocorre.
• cast. retrocecal.
• angl. retrocecal.
retrocedir v. intr. 1. Anar (una malaltia)
de la superfície cap a l’interior d’un
òrgan. 2. Empitjorar, recaure, el malalt.
• cast. retroceder.
• angl. to move back.
retrocervical adj. Situat darrere d’un
coll, o que hi ocorre, especialment
del coll uterí.
• cast. retrocervical.
• angl. retrocervical.
retrocés m. Agreujament d’una malaltia.
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• cast. retroceso.
• angl. recrudescence.
retrococlear adj. Que està situat darrere de la còclea, o que hi ocorre.
• cast. retrococlear.
• angl. retrocochlear.
retrocoli f. Desviació del coll cap arrere.
• cast. retrocolis.
• angl. retrocollis.
retrocòlic -a adj. Que està situat darrere del còlon, o que hi ocorre.
• cast. retrocólico -ca.
• angl. retrocolic.
retrofaringe f. Part posterior de la faringe.
• cast. retrofaringe.
• angl. retropharynx.
retroflexió f. Flexió cap arrere d’un òrgan del cos.
• cast. retroflexión.
• angl. retroflexion.
retrognàtia f. Situació del maxil·lar
inferior més arrere del pla frontal.
• cast. retrognatia.
• angl. retrognathia.
retrolenticular adj. Que està situat
darrere del nucli lenticular del cervell, o que hi ocorre.
• cast. retrolenticular.
• angl. retrolenticular.
retrolingual adj. 1. De la part posterior
de la llengua o que hi té relació.
2. Que està situat darrere de la llengua, o que hi ocorre.
• cast. retrolingual.
• angl. retrolingual.
retroocular adj. Que està situat darrere de l’ull, o que hi ocorre.
• cast. retroocular.
• angl. retro-ocular.
retroperitoneal adj. 1. Del retroperitoneu o que hi té relació. 2. Que està
situat en el retroperitoneu, o que hi
ocorre.
• cast. retroperitoneal.
• angl. retroperitoneal.

d’alguna porció de l’aparell de locomoció, dels ossos, dels músculs
o de les articulacions. 2. m. Fluxió
d’humor o catarral en alguna part
del cos. 3. f. Flema 1.
• cast. 1. reuma. 2. fluxión. 3. flema.
• angl. 1. rheumatism. 2. common
cold. 3. phlegm.
reumàtic -a 1. adj. Del reuma o que
hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que patix
reuma o reumatisme.
• cast. reumático -ca.
• angl. rheumatic.
reumatisme m. Reuma.
• cast. reumatismo.
• angl. rheumatism.
reumatogen -ògena adj. Que genera
o produïx reumatisme.
• cast. reumatógeno -na.
• angl. rheumatogenic.
reumatoide m. Que s’assembla al reuma.
• cast. reumatoide.
• angl. rheumatoid.
reumatòleg -òloga m. i f. Especialista
en reumatologia.
• cast. reumatólogo -ga.
• angl. rheumatologist.
reumatologia f. Part de la medicina
que s’ocupa del reuma i de les manifestacions corresponents.
• cast. reumatología.
• angl. rheumatology.
reumatològic -a adj. De la reumatologia o que hi té relació.
• cast. reumatológico -ca.
• angl. rheumatologic, rheumatological.
reumatosi f. Alteració atribuïda a causes reumàtiques.
• cast. reumatosis.
• angl. rheumatosis.
revaccinació f. Revacunació.
• cast. revacunación.
• angl. revaccination.
revaccinar v. tr. Revacunar.
• cast. revacunar.
• angl. to revaccinate.
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retroperitoneu m. Espai anatòmic situat darrere del peritoneu, on hi ha
els renyons.
• cast. retroperitoneo.
• angl. retroperitonaeum.
retropeu m. Part posterior del peu formada pel calcani i l’astràgal.
• cast. retropié.
• angl. rearfoot.
retroplacentari -ària adj. Que està situat darrere de la placenta, o que hi
ocorre.
• cast. retroplacentario -ria.
• angl. retroplacental.
retroplàsia f. Decaïment de l’activitat
funcional d’una cèl·lula, d’un teixit
o d’un òrgan per davall del llindar
normal, associat a canvis anatòmics
regressius.
• cast. retroplasia.
• angl. retroplasia.
retropulsió f. 1. Acció d’espentar cap
arrere. 2. Desorde de la locomoció
caracteritzat per una tendència a
caminar cap arrere. 3. Varietat de
metàstasi en què un tumor desapareix per a reproduir-se en un òrgan
distant.
• cast. retropulsión.
• angl. retropulsion.
retroversió f. Desviació o inclinació
cap arrere d’un òrgan del cos.
• cast. retroversión.
• angl. retroversion.
retrovertit -ida adj. Afectat de retroversió.
• cast. retrovertido -da.
• angl. retroverted.
retrusió f. 1. Mala col·locació de les
dents, que ocupen una posició posterior a la línia d’oclusió. 2. Posició o
moviment cap arrere del maxil·lar
inferior.
• cast. retrusión.
• angl. retrusion.
reuma 1. m. Malaltia que es caracteritza pel dolor i la limitació funcional
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revacunació f. Acció o efecte de revacunar.
• cast. revacunación.
• angl. revaccination.
revacunar v. tr. Vacunar de nou.
• cast. revacunar.
• angl. to revaccinate.
revascularització f. Acció de revascularitzar.
• cast. revascularización.
• angl. revascularisation.
revascularitzar v. tr. Restablir la irrigació sanguínia (en un teixit, en una
zona) per mitjà d’un empelt vascular.
• cast. revascularizar.
• angl. to revascularise.
revel·lir v. tr. Causar la revulsió (d’un mal).
• cast. reveler.
• angl. to pull away more at revulsion.
reversible adj. Que pot tornar (un procés o una reacció) a un estat o condició anterior.
• cast. reversible.
• angl. reversible.
reviscolar v. tr. i pron. Fer adquirir nova
vida o nou vigor (a una persona que
pareixia pròxima a morir, a apagar-se).
• cast. reavivar.
• angl. to revive.
revisió mèdica f. Reconeixement sistemàtic de l’estat de salut d’una
persona.
• cast. revisión.
• angl. medical examination.
revulsió f. Antiga pràctica per a combatre algunes malalties internes consistent a produir congestions o inflamacions en la pell o mucoses per
mitjà d’agents físics, químics i fins i
tot orgànics.
• cast. revulsión.
• angl. revulsion.
revulsiu -iva adj. i m. 1. Que produïx una revulsió. 2. Que s’aplica (un
agent) sobre la pell i produïx una
hiperèmia, que es manifesta amb
enrogiment i sensació de calor local.
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• cast. revulsivo -va.
• angl. revulsive.
ribonucleasa f. Enzim que catalitza la
hidròlisi de l’àcid ribonucleic.
• cast. ribonucleasa.
• angl. ribonuclease.
ricina f. Substància altament tòxica,
extreta de les llavors del ricí, que
pot causar hemorràgia intestinal,
diarrea, vòmits, deshidratació i hipotensió.
• cast. ricina.
• angl. ricin.
ricinisme m. Intoxicació produïda per
la inhalació o la ingestió de les llavors del ricí.
• cast. ricinismo.
• angl. ricinism.
rickettsiosi f. Grup de malalties infeccioses produïdes per gèrmens del
gènere Rickettesia i transmeses habitualment per artròpodes.
• cast. rickettsiosis.
• angl. rickettsiosis.
rictus m. inv. Contracció dels músculs
cutanis de la cara, que dona l’aspecte d’un riure forçat.
• cast. rictus.
• angl. grin.
rigidesa f. Encarcarament que sobrevé
al cadàver poc de temps després de
la mort.
• cast. rigidez.
• angl. rigidity.
rigor mortis [llatí] m. inv. Estat de rigidesa i inflexibilitat que adquirix un
cadàver poques hores després de
la mort.
• cast. rigor mortis.
• angl. rigor mortis.
rímula f. Sec o fissura xicoteta, especialment de l’encèfal o de la medul·la.
• cast. rímula.
• angl. rimula.
rinàlgia f. Dolor en la regió nasal.
• cast. rinalgia.
• angl. rhinalgia.

duït per un mal funcionament del vel
del paladar o per una falta de comunicació entre les cavitats nasal i bucal.
• cast. rinolalia.
• angl. rhinolalia.
rinòleg -òloga m. i f. Especialista en rinologia.
• cast. rinólogo -ga.
• angl. rhinologist.
rinologia f. Part de la medicina que
s’ocupa del nas, de les fosses nasals
i de les seues afeccions.
• cast. rinología.
• angl. rhinology.
rinomicosi f. Infecció de la mucosa nasal produïda per fongs.
• cast. rinomicosis.
• angl. rhinomycosis.
rinoplàstia f. Intervenció quirúrgica
per a reparar un defecte del nas.
• cast. rinoplastia.
• angl. rhinoplasty.
rinoquiloplàstia f. Cirurgia plàstica
del nas i els llavis.
• cast. rinoqueiloplastia.
• angl. rhinocheiloplasty.
rinorràgia f. Epistaxi.
• cast. rinorragia.
• angl. rhinorrhagia.
rinorrea f. Secreció abundant i exagerada de mucositats nasals.
• cast. rinorrea.
• angl. rhinorrhoea.
rinoscopi m. Espècul nasal.
• cast. rinoscopio.
• angl. rhinoscope.
rinoscòpia f. Exploració de les fosses
nasals.
• cast. rinoscopia.
• angl. rhinoscopy.
rinotomia f. Dièresi endonasal practicada per a descobrir la part anterior
de les fosses nasals.
• cast. rinotomía.
• angl. rhinotomy.
risori -òria adj. i m. Que retrau (un múscul de la cara) les comissures bucals.
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rinencèfal m. Part del cervell involucrada amb l’olfacte.
• cast. rinencéfalo.
• angl. rhinencephalon.
rinestèsia f. Sensibilitat de l’olfacte.
• cast. rinestesia.
• angl. rhinaesthesia.
rini m. Punt craniomètric situat en l’extrem inferior de la sutura entre els
dos ossos nasals.
• cast. rinión.
• angl. rhinion.
rinitis f. inv. Inflamació de la mucosa nasal.
• cast. rinitis.
• angl. rhinitis.
rinoconiosi f. Lesió de la mucosa de
les fosses nasals provocada per la
inhalació repetida de matèries pulverulentes.
• cast. rinoconiosis.
• angl. rhinoconiosis.
rinoescleroma m. Afecció inflamatòria
crònica del nas i de la nasofaringe
caracteritzada per la neoformació
d’un teixit humoral que fa augmentar la grandària del nas.
• cast. rinoescleroma.
• angl. rhinoscleroma.
rinofaringe f. Part de la faringe situada darrere de les fosses nasals, per
damunt del vel del paladar.
• cast. rinofaringe.
• angl. nasopharynx.
rinofaringitis f. inv. Inflamació de la
rinofaringe.
• cast. rinofaringitis.
• angl. nasopharyngitis.
rinofima m. Hipertròfia dels vasos, les
glàndules sebàcies i el teixit conjuntiu del nas.
• cast. rinofima.
• angl. rhinophyma.
rinofonia f. Rinolàlia.
• cast. rinofonía.
• angl. rhinophonia.
rinolàlia f. Trastorn de la parla consistent
en l’alteració del timbre de veu, pro-
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• cast. risorio -ria.
• angl. risorius.
ritme m. 1. Fenomen característic de
processos vitals que es presenta
amb una regularitat periòdica. 2.
Fenomen que es repetix a intervals
regulars.
• cast. ritmo.
• angl. rhythm.
ritme circadiari m. Ritme d’activitat
interna que es presenta amb una
periodicitat de 24 hores.
• cast. ritmo circadiano.
• angl. circadian rhythm.
rizomèlic -a adj. De les arrels d’un
membre o que hi té relació.
• cast. rizomélico -ca.
• angl. rhizomelic.
rodadits m. inv. Cercadits.
• cast. panadizo (m.).
• angl. whitlow.
rodet m. Estructura orgànica de forma
circular.
• cast. rodete.
• angl. roller.
rodet tubàric m. Cadascun dels dos
llavis prominents de la nasofaringe, que es projecten darrere dels
orificis faringis i del cartílag de les
trompes d’Eustaqui.
• cast. rodete tubárico.
• angl. torus tubarius.
rodococ m. 1. Gènere de bacteris (Rhodococcus sp) del grup dels nocardioformes, constituït per cèl·lules
grampositives, redones o ovals, fotosintètiques, que només són mòbils
per flagel·lació polar i que es reproduïxen per gemmació. 2. Microorganisme del gènere rodococ.
• cast. rodococo.
• angl. rhodococcus.
rodofilaxi f. Propietat atribuïda a l’epiteli de la retina de protegir i augmentar la capacitat de regeneració
de la rodopsina, després que esta
substància s’ha descompost.
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• cast. rodofilaxis.
• angl. rhodophylaxis.
rodopsina f. Pigment purpuri que permet l’excitació de les cèl·lules nervioses dels bastonets de la retina.
• cast. rodopsina.
• angl. rhodopsin.
roentgengrafia f. Radiografia.
• cast. roentgengrafía.
• angl. roentgengraphy.
roentgenlogia f. Radiologia.
• cast. roentgenlogía.
• angl. roentgenlogy.
roentgenteràpia f. Radioteràpia.
• cast. roentgenterapia.
• angl. roentgentherapy.
rogall m. Ronquera.
• cast. ronquera (f.).
• angl. hoarseness.
romboencèfal m. Conjunt d’elements de
l’encèfal que es desenrotllen a partir de
la vesícula cerebral posterior quan es
dividix en dos vesícules secundàries.
• cast. rombencéfalo.
• angl. rhombencephalon.
romboide m. Múscul aplanat de la regió dorsal en forma de rombe.
• cast. romboides.
• angl. rhomboid.
ronc -a adj. Que patix ronquera.
• cast. ronco -ca.
• angl. hoarse.
ronquera f. Afecció de la laringe que
produïx un canvi del timbre de la
veu, que resulta ronca i apagada.
• cast. ronquera.
• angl. hoarseness.
ronya f. 1. Parasitosi cutània contagiosa causada per un àcar del gènere
Sarcoptes, que es caracteritza per
l’aparició de lesions papulars pruriginoses en els solcs subcutanis on
s’allotja l’ectoparàsit. 2. Nom donat a
diverses malalties cutànies de clínica
semblant.
• cast. sarna.
• angl. scabies.

rubèola f. Malaltia vírica i contagiosa,
caracteritzada per una erupció cutània i tumefacció dels ganglis limfàtics, que ataca principalment els
xiquets.
• cast. rubeola.
• angl. rubella.
rubeòlic -a adj. De la rubèola o que hi
té relació.
• cast. rubeólico -ca.
• angl. rubella.
rubor m. Rojor de la pell deguda a una
inflamació.
• cast. rubor.
• angl. rubor.
rúbric -a adj. 1. Del nucli roig o que hi
té relació. 2. Roig.
• cast. rúbrico -ca.
• angl. rubral.
rugoscòpia f. Estudi de la disposició de
les crestes i dels solcs del paladar,
usat com a mètode d’identificació.
• cast. rugoscopia.
• angl. rugoscopy.
ruminació f. Mericisme.
• cast. rumiación.
• angl. rumination.
rúpia f. Afecció cutània caracteritzada
per la formació d’unes bambolles o
vesícules que, quan se sequen, formen una crosta concèntrica i estratificada, que es desprén fàcilment i
torna a formar-se immediatament.
• cast. rupia.
• angl. rupia.
ruptura f. Trencament o esquinç d’una
estructura anatòmica, com ara un
múscul, un tendó o un lligament.
• cast. ruptura.
• angl. rupture.
rutija f. Rautija.
• cast. carraspera.
• angl. hoarseness.
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ronyós -osa adj. Malalt de ronya.
• cast. sarnoso -sa.
• angl. scabby.
rosa f. 1. Rubèola. 2. Pallola.
• cast. 1. rubeola. 2. sarampión (m.).
• angl. 1. rubella. 2. measles.
rosèola f. Erupció cutània caracteritzada per l’aparició de taques de color
rosat, regional o generalitzada, que
es presenta en diverses malalties infeccioses i intoxicacions.
• cast. roséola.
• angl. rosy-pink rash.
rossoll m. Soroll anormal de la respiració.
• cast. resuello.
• angl. rhonchi.
rot m. Eructe.
• cast. eructo.
• angl. burp.
rotar v. intr. Eructar.
• cast. eructar.
• angl. to burp.
rotatori -òria adj. 1. De la rotació o que
hi té relació. 2. Que implica o causa
rotació.
• cast. rotatorio -ria.
• angl. rotary.
ròtula f. Os arredonit del genoll, comprés en la part anterior de l’articulació de la tíbia amb el fèmur.
• cast. rótula.
• angl. patella.
rotulià -ana adj. De la ròtula o que hi
té relació.
• cast. rotuliano -na.
• angl. patellar.
rubefacció f. Rojor de la pell produïda
per una substància rubefaent o per
una mala circulació de la sang.
• cast. rubefacción.
• angl. rubefaction.
rubefaent adj. i m. 1. Que produïx
rubefacció. 2. Revulsiu d’acció dè bil.
• cast. rubefaciente.
• angl. rubefacient.
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sacràlgia f. Dolor en el sacre.
• cast. sacralgia.
• angl. sacralgia.
sacre -a 1. adj. De l’os sacre o que hi té
relació. 2. adj. Situat en la regió de
l’os sacre. 3. m. Os central i simètric,
compost de cinc peces reunides,
que continua la columna vertebral
per davall de les vèrtebres lumbars
i forma la part posterior de la pelvis.
• cast. sacro -cra.
• angl. 1 i 2. sacral. 3. sacrum.
sacrociàtic -a adj. Del sacre i de l’isqui,
o que hi té relació.
• cast. sacrociático -ca.
• angl. sacrosciatic.
sacrococcigi -ígia adj. Del sacre i del
còccix, o que hi té relació.
• cast. sacrococcígeo -a.
• angl. sacrococcygeal.
sacrocoxàlgia f. Artritis crònica de la
símfisi sacroilíaca.
• cast. sacrocoxalgia.
• angl. sacrocoxalgia.
sacrocoxitis f. inv. Inflamació de l’articulació sacroilíaca.
• cast. sacrocoxitis.
• angl. sacrocoxitis.
sacrodínia f. Dolor en la regió sacra.
• cast. sacrodinia.
• angl. sacrodynia.
sacroilíac -a adj. Del sacre i de l’ili, o
que hi té relació.
• cast. sacroiliáco -ca.
• angl. sacroiliac.
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sabor m. Sensació percebuda pel sentit del gust.
• cast. sabor.
• angl. flavour.
saburra f. Matèria espessa que, en forma de capa blanquinosa, s’acumula
sobre la llengua, en determinades
malalties febrils i digestives.
• cast. saburra.
• angl. saburra.
saburral adj. 1. De la saburra o que hi
té relació. 2. Que està (la llengua) recoberta d’una capa de saburra.
• cast. saburral.
• angl. 1. saburral. 2. coated.
saburrós -osa adj. Que indica l’existència de saburra.
• cast. saburroso -sa.
• angl. coated, furred.
sac m. Òrgan o part del cos la forma
del qual recorda un sac.
• cast. saco.
• angl. sac.
sacarímetre m. Aparell usat per a determinar la quantitat de sucre d’una
solució.
• cast. sacarímetro.
• angl. saccharimetre.
sacaromicosi f. Estat morbós degut
a la presència de fongs del gènere
Saccharomyces.
• cast. sacaromicosis.
• angl. saccharomycosis.
sacarorrea f. Glucosúria.
• cast. sacarorrea.
• angl. saccharorrhoea.
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sacrolumbar adj. Del sacre i de la regió lumbar, o que hi té relació.
• cast. sacrolumbar.
• angl. sacrolumbar.
sacrovertebral adj. Del sacre i de les
vèrtebres, o que hi té relació.
• cast. sacrovertebral.
• angl. sacrovertebral.
sàcul m. 1. Sac xicotet o bosseta. 2.
Òrgan del laberint membranós de
l’orella interna, de la qual arranca la
part membranosa del caragol.
• cast. sáculo.
• angl. saccule.
saculat -ada adj. Que es caracteritza
per la presència de sàculs.
• cast. saculado -da.
• angl. sacculated.
safena f. Vena superficial principal de
la cama que té l’origen en el peu.
• cast. safena.
• angl. saphenous vein.
safenectomia f. Resecció d’una de les
venes safenes, totalment o en part,
en el tractament quirúrgic de les varius.
• cast. safenectomía.
• angl. saphenectomy.
safranat -ada adj. Que patix (un xiquet de bolquers) icterícia.
• cast. azafranado -da.
• angl. jaundiced.
sagital adj. Del pla anteroposterior o
que hi té relació.
• cast. sagital.
• angl. sagittal.
sagnador -a adj. Que servix per a sagnar.
• cast. sangrador -ra.
• angl. bloodletting.
sagnar v. 1. intr. Desprendre o gotejar
sang. 2. tr. Traure sang (a algú), especialment a través d’una flebotomia.
• cast. sangrar.
• angl. to bleed.
sagnia f. 1. Acció o efecte de sagnar
una ferida. 2. Operació que consis340

tix a evacuar artificialment una certa quantitat de sang, especialment
a través d’una flebotomia. 3. Part interna de l’articulació de l’avantbraç
amb el braç, oposada al colze.
• cast. sangría.
• angl. 1. bleeding. 2. phlebotomy.
3. the inner part of the elbow.
saliva f. Líquid alcalí clar i lleugerament
viscós, secretat per glàndules que el
vessen dins de la boca, i destinat a
humitejar la mucosa i a reblanir els
aliments preparant-los per a la digestió.
• cast. saliva.
• angl. saliva.
salivació f. 1. Acció o efecte de salivar.
2. Sialisme.
• cast. 1. salivación. 2. hiperptialismo (m.).
• angl. 1. salivation. 2. hyperptyalism.
salival adj. 1. De la saliva o que hi té
relació. 2. Que produïx saliva.
• cast. salival.
• angl. salivary.
salivar v. intr. Produir saliva en excés i
traure-la per la boca.
• cast. salivar.
• angl. to salivate.
salivejar v. intr. Salivar.
• cast. salivar.
• angl. to salivate.
salmonel·losi f. Malaltia produïda per
bacteris del gènere salmonel·la.
• cast. salmonelosis.
• angl. salmonellosis.
salpinge f. 1. Trompa uterina o de Fallopi. 2. Trompa auditiva o d’Eustaqui.
• cast. salpinge.
• angl. 1. Fallopian tube. 2. Eustachian tube.
salpingectomia f. Operació que consistix en l’extirpació d’una trompa
uterina o de les dos.
• cast. salpingectomía.
• angl. salpingectomy.

salvatel·la f. Vena superficial del dors
de la mà, procedent del dit xicotet.
• cast. salvatela.
• angl. salvatella.
sanatori m. Establiment situat en un
lloc elevat i ventilat, on els malalts
se sotmeten a un règim curatiu especial o de convalescència.
• cast. sanatorio.
• angl. sanatorium.
sanatorial adj. D’un sanatori o que hi
té relació.
• cast. sanatorial.
• angl. of or relating to a sanatorium.
sanejament m. Part de la medicina
preventiva que té per missió l’actuació sobre aquells factors ambientals
que poden afectar la salut individual
i pública.
• cast. saneamiento.
• angl. sanitation.
sanejar v. tr. Millorar (la salut) aplicant
les tècniques de sanejament.
• cast. sanear.
• angl. to sanitate.
sang f. Líquid de color roig fosc que
circula pel sistema vascular transportant l’oxigen i l’aliment als teixits, i els
productes inútils cap als òrgans de
secreció.
• cast. sangre.
• angl. blood.
sangfluix m. Fluix de sang, hemorràgia.
• cast. flujo de sangre.
• angl. haemorrhage.
sanglot m. Xanglot.
• cast. hipo.
• angl. hiccup.
sanglotar v. intr. Xanglotar.
• cast. hipar.
• angl. to hiccup.
sangprés m. Ferida coberta de sang presa.
• cast. herida con sangre coagulada.
• angl. wound covered with congealed blood.
sangtraït m. Equimosi produïda per
una constricció violenta de la carn.
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salpingitis f. inv. 1. Inflamació de les
trompes uterines. 2. Inflamació de
la trompa d’Eustaqui, que precedix
o acompanya l’otitis mitjana.
• cast. salpingitis.
• angl. salpingitis.
salpingografia f. Examen radiogràfic
de les trompes de Fal·lopi després
d’una injecció uterina d’una substància de contrast.
• cast. salpingografía.
• angl. salpingography.
salpingòlisi f. Alliberament quirúrgic
d’adherències que envolten les trompes uterines.
• cast. salpingólisis.
• angl. salpingolysis.
salpingoscopi m. Aparell que s’usa
per a realitzar una salpingoscòpia.
• cast. salpingoscopio.
• angl. salpingoscope.
salpingoscòpia f. Examen de l’orifici de
la trompa d’Eustaqui amb el salpingoscopi, que s’introduïx en la nasofaringe i passa pel meat nasal inferior.
• cast. salpingoscopia.
• angl. salpingoscopy.
salpingostomia f. 1. Creació quirúrgica
d’una obertura en la trompa uterina
per a fer un drenatge. 2. Restauració
quirúrgica de la permeabilitat de la
trompa uterina.
• cast. salpingostomía.
• angl. salpingostomy.
saltatori -òria adj. Que es caracteritza
per salts.
• cast. saltatorio -ria.
• angl. saltatory.
saluresi f. Eliminació d’ions de sodi i
clorur per l’orina.
• cast. saluresis.
• angl. saluresis.
salut f. Estat en què l’organisme, lliure
de malalties, exercix normalment
totes les seues funcions.
• cast. salud.
• angl. health.
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• cast. moretón.
• angl. ecchymosis.
sanguini -ínia adj. 1. De la sang o que
hi té relació. 2. Que conté sang en
abundància.
• cast. sanguíneo -a.
• angl. 1. blood. 2. bloody.
sànies f. inv. Vessament d’una ferida
o d’una úlcera, compost de sèrum,
sang i pus.
• cast. sanies.
• angl. sanies.
sanitari -ària 1. adj. De la sanitat o que
hi té relació. 2. m. i f. Persona que
pertany a un cos de sanitat.
• cast. sanitario -ria.
• angl. 1. health. 2. health worker.
sarampió m. Pallola.
• cast. sarampión.
• angl. measles.
sarcitis f. inv. Miïtis.
• cast. miositis.
• angl. myositis.
sarcocele f. Tumoració del testicle i de
l’epidídim.
• cast. sarcocele.
• angl. sarcocele.
sarcoïdosi f. Malaltia sistèmica granulomatosa, de causa desconeguda,
relativament benigna, i que afecta
quasi tots els òrgans i teixits de l’organisme.
• cast. sarcoidosis.
• angl. sarcoidosis.
sarcolemma m. Baina elàstica que
conté un fascicle muscular elemental.
• cast. sarcolema.
• angl. sarcolemma.
sarcòlisi f. Desintegració dels teixits
blans o de la carn.
• cast. sarcólisis.
• angl. sarcolysis.
sarcoma m. Tumor maligne del teixit
conjuntiu i de sosteniment.
• cast. sarcoma.
• angl. sarcoma.
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sarcomatós -osa adj. 1. Del sarcoma o
que hi té relació. 2. Que té els caràcters del sarcoma.
• cast. sarcomatoso -sa.
• angl. sarcomatous.
sarcomatosi f. Estat morbós caracteritzat per la formació de sarcomes
múltiples.
• cast. sarcomatosis.
• angl. sarcomatosis.
sarna f. Ronya.
• cast. sarna.
• angl. scabies.
sarnós -osa adj. Ronyós.
• cast. sarnoso -sa.
• angl. scabby.
sartori m. Múscul llarg i ample, situat
en la cara anterior de la cuixa, que
unix l’ilíac amb la tíbia.
• cast. sartorio.
• angl. sartorial muscle.
satèl·lit adj. 1. Que seguix (un òrgan)
un trajecte juntament amb un altre,
com ara les venes o els nervis que
seguixen el trajecte d’una artèria. 2.
Que és (una lesió, una adenopatia)
secundària i pròxima a una lesió primitiva.
• cast. satélite.
• angl. satellite.
saturní -ina adj. Produït per una intoxicació amb sal de plom.
• cast. saturnino -na.
• angl. saturnine.
saturnisme m. Intoxicació aguda o
crònica provocada per les sals de
plom.
• cast. saturnismo.
• angl. lead poisoning.
sauriasi f. Ictiosi.
• cast. sauriasis.
• angl. sauriasis.
sebaci -àcia adj. 1. Del séu o que hi té
relació. 2. Que secreta (una glàndula) seu.
• cast. sebáceo -a.
• angl. sebaceous.

• cast. seda.
• angl. silk.
sedació f. Acció produïda pels sedants.
• cast. sedación.
• angl. sedation.
sedal m. Sedeny.
• cast. sedal.
• angl. seton.
sedant adj. i m. 1. Calmant. 2. Que disminuïx (una substància) la sensació de
dolor i l’excitació nerviosa, o adorm.
• cast. sedante.
• angl. sedative.
sedar v. tr. Administrar un sedant (a algú).
• cast. sedar.
• angl. to sedate.
sedatiu -iva 1. adj. Que calma la irritació. 2. adj. i m. Que s’usava (un medicament) per a sedar o calmar el
dolor per via externa.
• cast. sedativo -va.
• angl. sedative.
sedeny m. Ble de cotó que es fa passar
per davall de la pell per a mantindre
un drenatge.
• cast. sedal.
• angl. seton.
sedimentació f. Producció d’un depòsit de sediment o solatge.
• cast. sedimentación.
• angl. sedimentation.
segment m. Tros tallat o apartat d’un
òrgan realment o imaginàriament.
• cast. segmento.
• angl. segment.
segmentació f. Divisió en parts més o
menys semblants.
• cast. segmentación.
• angl. cleavage.
segregar v. tr. Secretar.
• cast. segregar.
• angl. to secrete.
segrest m. Part morta d’un teixit parcialment o totalment enclavada en
el teixit sa i separada d’este.
• cast. secuestro.
• angl. kidnapping.
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sebífer -a adj. Que secreta seu.
• cast. sebífero -ra.
• angl. sebiferous.
sebípar -a adj. Sebífer.
• cast. sebíparo -ra.
• angl. sebiparous.
sebòlit m. Càlcul o concreció format
en una glàndula sebàcia.
• cast. sebolito.
• angl. sebolite.
seborrea f. Secreció excessiva de les
glàndules sebàcies i sudorípares de
la pell.
• cast. seborrea.
• angl. seborrhoea.
seborreic -a 1. adj. De la seborrea o
que hi té relació. 2. m. i f. Afectat de
seborrea.
• cast. seborreico -ca.
• angl. seborrhoeic.
sec m. 1. Senyal que queda en la pell
quan ha sigut sotmesa a un pessic.
2. Canella 1.
• cast. 1. marca (f.). 2. espinilla (f.).
• angl. 1. pinch mark. 2. shinbone.
secreció f. 1. Acció de secretar. 2. Producte secretat.
• cast. secreción.
• angl. secretion.
secretant adj. Secretori.
• cast. secretorio -ria.
• angl. secretory.
secretar v. tr. Produir certes glàndules
i altres òrgans (substàncies com ara
saliva o el suc gàstric).
• cast. segregar.
• angl. to secrete.
secretor -a adj. i m. Que produïx (un
teixit o un òrgan) alguna secreció.
• cast. secretor -ra.
• angl. secretory.
secretori -òria adj. 1. De la secreció o
que hi té relació. 2. Secretor.
• cast. secretorio -ria.
• angl. secretory.
seda f. Substància filamentosa utilitzada
en cirurgia per a fer sutures i lligades.
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selenosi f. 1. Coloració blanquinosa
en forma de taques que apareix en
les ungles. 2. Intoxicació provocada per la ingestió excessiva de seleni.
• cast. selenosis.
• angl. selenosis.
semen m. Líquid blanquinós molt
viscós, emés en el moment de l’ejaculació per les glàndules genitals
del sexe masculí, compost pels espermatozoides en suspensió en el
líquid seminal.
• cast. semen.
• angl. semen.
semicoma m. Estat de coma lleu, del
qual el pacient pot recuperar-se.
• cast. semicoma.
• angl. semicoma.
semilunar 1. adj. Que té (un òrgan) la
forma de mitja lluna. 2. m. Segon os
de la primera fila del metacarp.
• cast. semilunar.
• angl. 1. semilunare. 2. lunate bone.
seminal adj. Del semen o que hi té relació.
• cast. seminal.
• angl. seminal.
seminarcosi f. Son crepuscular, narcosi incompleta.
• cast. seminarcosis.
• angl. seminarcosis.
seminífer -a adj. Que produïx, conté o
conduïx el semen.
• cast. seminífero -ra.
• angl. seminiferous.
seminograma m. Espermograma.
• cast. seminograma.
• angl. semen analysis.
seminologia f. Estudi del semen i de la
seua relació amb possibles causes
d’infertilitat en l’home.
• cast. seminología.
• angl. seminology.
seminoma m. Tumor format a partir
de les cèl·lules germinals dels túbuls seminífers del testicle.
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• cast. seminoma.
• angl. seminoma.
seminúria f. Presència de semen en
l’orina.
• cast. seminuria.
• angl. spermaturia.
semiografia f. Descripció dels signes o
símptomes d’una malaltia.
• cast. semiografía.
• angl. semeiography.
semiologia f. 1. Part de la medicina
que s’ocupa de l’estudi dels signes
i dels símptomes de les malalties. 2.
Simptomatologia.
• cast. semiología.
• angl. semiology.
semiòtica f. Simptomatologia.
• cast. semiótica.
• angl. semiotics.
senil adj. Afectat de senilitat.
• cast. senil.
• angl. senile.
senilitat f. Estat de debilitament fisiològic i mental propi de l’envelliment.
• cast. senilidad.
• angl. senility.
sensació f. Percepció d’una impressió
rebuda en la perifèria per un nervi
sensitiu que la transmet dels òrgans
dels sentits als centres nerviosos.
• cast. sensación.
• angl. sensation.
sensibilitat f. Facultat de sentir, capacitat de percebre pels sentits, per
mitjà de la sensació.
• cast. sensibilidad.
• angl. sensitiveness.
sensibilització f. Mecanisme pel qual
la resposta immunitària provocada
per un antigen apareix amb més intensitat després de l’administració
inicial.
• cast. sensibilización.
• angl. sensitisation.
sensibilitzador -a 1. adj. Que sensibilitza. 2. m. Amboceptor.

• cast. sensual.
• angl. sensual.
sensualisme m. Propensió als plaers
dels sentits.
• cast. sensualismo.
• angl. sensualism.
sensualista (o sensualiste -a) adj. Del
sensualisme o que hi té relació.
• cast. sensualista.
• angl. sensualist.
sensualitat f. 1. Qualitat de sensual.
2. Sensualisme.
• cast. sensualidad.
• angl. sensuality.
sentit m. Facultat que posseïxen les
persones de rebre informacions de
l’exterior per mitjà d’òrgans especialitzats.
• cast. sentido.
• angl. sense.
separador m. Instrument quirúrgic
que servix per a separar els llavis
d’una ferida o les parets d’una cavitat.
• cast. separador.
• angl. separator.
sèpsia f. Septicèmia.
• cast. sepsis.
• angl. septicaemia.
septal adj. Dels septes o que hi té relació.
• cast. septal.
• angl. septal.
septe m. Paret que separa dos cavitats
o dos masses de teixit.
• cast. septo.
• angl. septum.
sèptic -a adj. 1. De la sèpsia o que hi té
relació. 2. Que conté microorganismes patògens.
• cast. séptico -ca.
• angl. septic.
septicèmia f. Infecció generalitzada
greu, deguda a l’existència d’un focus infecciós intern, del qual, constantment o periòdicament, passen
gèrmens patògens a la sang.
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• cast. sensibilizador -ra.
• angl. 1. sensitising. 2. sensitiser.
sensible adj. 1. Que es deixa dur pels
sentiments. 2. Que és capaç de sentir, físicament i moralment. 3. Capaç
de ser percebut pels sentits.
• cast. sensible.
• angl. sensitive.
sensitiu -iva adj. 1. Dels sentits o de
les sensacions, o que hi té relació. 2.
Capaç de rebre o de transmetre una
sensació. 3. Que té sensibilitat.
• cast. sensitivo -va.
• angl. sensitive.
sensori -òria 1. adj. Sensorial. 2. m. El
cervell considerat com a centre de
l’intel·lecte i punt on arriben totes
les sensacions.
• cast. sensorio -ria.
• angl. 1. sensory. 2. sensorium.
sensorial adj. Del sensori o dels òrgans dels sentits, o que hi té relació.
• cast. sensorial.
• angl. sensorial.
sensoriomotor -a adj. 1. Que és sensorial i motor alhora. 2. Que presenta
(un nervi mixt) fibril·les sensitives
i motores. 3. Propi de l’etapa de
l’evolució humana que transcorre
des del naixement fins als dos anys
i que es caracteritza pels estadis de
reflexos, l’organització de les percepcions i els hàbits d’intel·ligència
pràctica.
• cast. sensomotor -ra.
• angl. sensorimotor.
sensoriomotriu -iva adj. Sensoriomotor.
• cast. sensomotriz.
• angl. sensorimotor.
sensual 1. adj. De les sensacions dels
sentits o que hi té relació. 2. adj.
Del desig sexual o que hi té relació.
3. adj. i m. i f. Que incita (una cosa
percebuda pels sentits) al plaer o
el satisfà. 4. adj. i m. i f. Que és (una
persona) sensible als plaers dels
sentits.
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• cast. septicemia.
• angl. septicaemia.
septicèmic -a adj. De la septicèmia o
que hi té relació.
• cast. septicémico -ca.
• angl. septicaemic.
septicitat f. Qualitat de sèptic.
• cast. septicidad.
• angl. septicity.
seqüela f. Trastorn o lesió que deixa
una malaltia o un traumatisme.
• cast. secuela.
• angl. sequela.
sèric -a adj. 1. Del sèrum o que hi té relació. 2. Produït pel sèrum.
• cast. sérico -ca.
• angl. serum.
seriografia f. Tècnica radiològica per
a l’estudi dels òrgans en moviment
que consistix en l’obtenció de diverses radiografies de la zona examinada.
• cast. seriografía.
• angl. seriography.
serioscòpia f. Sèrie de radiografies
efectuades en plans paral·lels i en
diferents direccions, que s’examinen superposades i es desplacen
fins que coincidixen les projeccions
dels distints plans de l’objecte.
• cast. serioscopia.
• angl. serioscopy.
seroaglutinació f. Aglutinació que té
lloc quan un sèrum es col·loca en
contacte amb antígens bacterians,
en el cas que el sèrum posseïsca els
anticossos específics corresponents.
• cast. seroaglutinación.
• angl. seroagglutination.
serodiagnòstic -a 1. adj. Del serodiagnòstic o que hi té relació. 2. m. Diagnòstic efectuat per mitjà de reaccions
provocades en el sèrum sanguini o
pel sèrum sanguini dels malalts.
• cast. serodiagnóstico -ca.
• angl. 1. serodiagnostic. 2. serodiagnosis.
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seroimmunitat f. Immunitat passiva
produïda per l’administració de sèrums específics, obtinguts d’animals
prèviament vacunats o d’individus
que han passat la malaltia.
• cast. seroinmunidad.
• angl. seroimmunity.
serologia f. 1. Part de la medicina que
s’ocupa de tot allò que té relació
amb els sèrums. 2. Anàlisi específica
per a la detecció d’antígens o d’anticossos.
• cast. serología.
• angl. serology.
serològic -a adj. De la serologia o que
hi té relació.
• cast. serológico -ca.
• angl. serologic.
seronegatiu -iva adj. i m. i f. Que no
presenta (una persona) anticossos
específics a un antigen determinat
en la sang.
• cast. seronegativo -va.
• angl. seronegative.
seropositiu -iva adj. i m. i f. Que (una
persona) té la sang infectada per
algun virus i conté anticossos específics.
• cast. seropositivo -va.
• angl. seropositive.
serós -osa adj. 1. Del sèrum o de la
serositat, o que hi té relació. 2. Que
conté sèrum. 3. Semblant al sèrum.
• cast. seroso -sa.
• angl. serous.
serosa f. 1. Membrana serosa. 2. Albumosa obtinguda del sèrum sanguini.
• cast. serosa.
• angl. serosa.
serositat f. 1. Qualitat dels líquids serosos. 2. Líquid serós, normal o patològic.
• cast. serosidad.
• angl. serosity.
serositis f. inv. Inflamació d’una membrana serosa.

• cast. suero fisiológico.
• angl. normal saline.
ses [pl. sessos] m. Anus amb l’extrem
inferior de l’intestí recte.
• cast. sieso.
• angl. anus.
sesamoide adj. 1. Que té la forma de
la llavor del sèsam. 2. Que es desenrotlla (un os menut o un cartílag
nodular) dins de certs tendons o de
determinades articulacions.
• cast. sesamoideo -a.
• angl. sesamoid.
sèssil adj. Inserit en una base extensa,
no pediculat.
• cast. sésil.
• angl. sessile.
set f. Ganes i necessitat de beure que
es manifesta amb una sensació de
sequedat en la boca i en la gola.
• cast. sed.
• angl. thirst.
sexdigitat -ada adj. i m. i f. Que té sis
dits en la mà.
• cast. sexdigitado -da.
• angl. sexdigitate.
sexualitat f. Conjunt dels comportaments relacionats amb el sexe i la
seua satisfacció.
• cast. sexualidad.
• angl. sexuality.
si m. 1. Part anterior del pit. 2. Concavitat del cos. 3. Conducte venós dilatat, especialment els que hi ha dins
del crani. 4. Cavitat aèria dels ossos
del crani i de la cara, que comuniquen amb les fosses nasals. 5. Cavitat profunda i estreta plena de pus.
• cast. 1-4. seno. 5. fístula (f.).
• angl. 1. breast. 2-4. sinus. 5. fistula.
siàlic -a adj. De la saliva o que hi té relació.
• cast. siálico -ca.
• angl. sialic.
sialisme m. Secreció salival exagerada.
• cast. sialismo.
• angl. ptyalism.
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• cast. serositis.
• angl. serositis.
seroteràpia f. Tractament consistent
en l’administració parenteral de solucions salines o de sèrum animal
amb finalitat terapèutica.
• cast. seroterapia.
• angl. serotherapy.
seroteràpic -a adj. De la seroteràpia o
que hi té relació.
• cast. seroterápico -ca.
• angl. serotherapic.
serpiginós -osa adj. Que mentre es
cura (una lesió o ulceració) per un
costat s’estén per l’altre, de manera
que adopta formes sinuoses.
• cast. serpiginoso -sa.
• angl. serpingous.
serra f. Instrument quirúrgic utilitzat per
a seccionar especialment els ossos.
• cast. sierra.
• angl. saw.
serrat -ada adj. Que té (un múscul) les
vores dentades, com una serra.
• cast. serrado -da.
• angl. serratus.
sèrum m. 1. Part de la sang i d’altres
líquids orgànics que queda líquida
una vegada coagulada. 2. Sèrum de
la sang preparat perquè servisca,
per inoculació, per a immunitzar
l’organisme contra determinades
malalties. 3. Solució que conté anticossos protectors específics, obtinguts a partir d’una persona o d’un
animal que ha adquirit immunitat.
• cast. suero.
• angl. 1. blood serum. 2 i 3. serum.
sèrum fisiològic m. Solució composta
d’aigua, electròlits i, de vegades,
diferents substàncies, com ara la
glucosa, font de carboni i d’energia
per al organisme, que s’usa com a
substitut de la sang quan disminuïx dràsticament la volèmia i com a
via d’aplicació de diverses substàncies.
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sialoadenitis f. inv. Inflamació d’una
glàndula salival.
• cast. sialoadenitis.
• angl. sialadenitis.
sialofàgia f. Deglució constant de saliva, acompanyada o no d’aerofàgia.
• cast. sialofagia.
• angl. sialophagia.
sialòlit m. Càlcul salival.
• cast. sialolito.
• angl. sialolite.
siamés -esa adj. i m. Que naixen (dos
germans bessons) units l’un amb
l’altre per alguna part del cos que
compartixen.
• cast. siamés -esa.
• angl. Siamese twin.
sibilació f. So sibilant que acompanya
la respiració en certes afeccions bronquials.
• cast. sibilación.
• angl. wheeze.
sibilància f. Sibilació.
• cast. sibilancia.
• angl. wheeze.
sibilant adj. En casos de constricció
bronquial, que té (un so o xiulet que
acompanya el murmuri respiratori)
un to més o menys agut.
• cast. sibilante.
• angl. sibilant.
sicosi f. Dermatosi caracteritzada per la
inflamació dels fol·licles pilosos, especialment de la barba i del bigot.
• cast. sicosis.
• angl. sycosis.
sida f. Malaltia infecciosa, que es transmet per via sexual i sanguínia, causada per un o més virus, que cursa
amb una pèrdua absoluta de les defenses immunitàries de l’organisme.
• cast. sida (m.).
• angl. AIDS.
sideració f. 1. Estat d’atordiment, amb
incapacitat física i psíquica total,
que es produïx com a conseqüència d’un accident o d’un fort colp
348

emocional. 2. Aplicació terapèutica
de descàrregues elèctriques.
• cast. sideración.
• angl. sideration.
siderèmia f. 1. Presència de ferro en la
sang. 2. Concentració sanguínia sèrica o plasmàtica de ferro.
• cast. sideremia.
• angl. 1. sideraemia. 2. blood iron
level.
siderosi f. 1. Infiltració dels teixits per
ferro procedent de l’exterior o del
catabolisme orgànic. 2. Excés de ferro en la sang.
• cast. siderosis.
• angl. siderosis.
sidòleg -òloga m. i f. Especialista en sida.
• cast. sidólogo -ga.
• angl. AIDS specialist.
sidós -osa 1. adj. De la sida o que hi té
relació. 2. adj. i m. i f. Que patix sida.
• cast. sidoso -sa.
• angl. 1. AIDS. 2. AIDS patient.
sifílide f. Manifestació cutània de la sífilis.
• cast. sifílide.
• angl. syphilid.
sífilis f. inv. Malaltia infecciosa, causada pel bacteri Treponema pallidum,
transmesa generalment per contagi sexual, que produïx lesions cutànies i viscerals.
• cast. sífilis.
• angl. syphilis.
sifilític -a 1. adj. De la sífilis o que hi té
relació. 2. adj. i m. i f. Que patix sífilis.
• cast. sifilítico -ca.
• angl. 1. syphilitic. 2. syphilitic
person.
sifilització f. Inoculació experimental
de la sífilis.
• cast. sifilización.
• angl. syphilisation.
sifilògraf -a m. i f. Especialista en malalties sifilítiques.
• cast. sifiliógrafo -fa.
• angl. syphilologist.

silicòtic -a 1. adj. De la silicosi o que
hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que patix
silicosi.
• cast. silicótico -ca.
• angl. silicotic.
simblefària f. Adherència, parcial o
completa, entre les parpelles i el globus de l’ull.
• cast. simbléfaron.
• angl. symblepharon.
simblèfaron m. Simblefària.
• cast. simbléfaron.
• angl. symblepharon.
símfisi f. 1. Articulació immòbil o de
moviments molt restringits, que hi
ha entre certs ossos. 2. Adherència
anormal de dos òrgans o teixits com
a conseqüència d’una inflamació.
• cast. sínfisis.
• angl. symphysis.
simfisiotomia f. Operació que consistix a seccionar la símfisi púbica per
a obtindre una separació momentània dels ossos ilíacs i, en conseqüència, un engrandiment de la pelvis.
• cast. sinfisiotomía.
• angl. symphysiotomy.
simpatàlgia f. Dolor neurovegetatiu
en un nervi, gangli o plexe simpàtic.
• cast. simpatalgia.
• angl. sympathalgia.
simpatectomia f. Secció quirúrgica
d’una part del sistema nerviós simpàtic.
• cast. simpatectomía.
• angl. sympathectomy.
simpàtic -a adj. Del sistema simpàtic o
que hi té relació.
• cast. simpático -ca.
• angl. sympathetic.
simpaticoblastoma m. Tumor format
a partir de les cèl·lules del sistema
nerviós simpàtic.
• cast. simpatoblastoma.
• angl. sympathoblastoma.
simpatoblastoma m. Simpaticoblastoma.
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sifilografia f. Part de la medicina que
estudia les malalties sifilítiques.
• cast. sifiliografía.
• angl. syphilology.
sifilogràfic -a adj. De la sifilografia o
que hi té relació.
• cast. sifilográfico -ca.
• angl. syphilological.
sifiloide adj. Semblant a la sífilis.
• cast. sifiloide.
• angl. syphiloid.
sifiloma m. Tumor d’origen sifilític.
• cast. sifiloma.
• angl. syphiloma.
sigma f. Part del còlon en forma de S,
compresa entre el còlon descendent i el recte.
• cast. sigmoide.
• angl. sigmoid.
sigmoïdal adj. 1. Del còlon sigmoide o
que hi té relació. 2. De les vàlvules
sigmoides o que hi té relació.
• cast. sigmoideo -a.
• angl. sigmoid.
sigmoide 1. adj. De forma semblant a
la lletra grega sigma. 2. m. Part del
còlon en forma de S, compresa entre el còlon descendent i el recte.
• cast. sigmoideo -a.
• angl. sigmoid.
sigmoidoscòpia f. Inspecció del sigmoide per mitjà d’un endoscopi introduït per via anal.
• cast. sigmoidoscopia.
• angl. sigmoidoscopy.
signe m. Fenomen que, reconegut i apreciat pel metge en l’organisme del malalt, permet arribar al diagnòstic i al
pronòstic d’una malaltia determinada.
• cast. signo.
• angl. sign.
silicosi f. Malaltia broncopulmonar causada per la inhalació de pols de sílice, la qual produïx un depòsit d’òxid
de sílice en els pulmons.
• cast. silicosis.
• angl. silicosis.
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• cast. simpatoblastoma.
• angl. sympathoblastoma.
símptoma m. Manifestació externa
d’un determinat trastorn, alteració,
afecció o malaltia de tipus somàtic
o psíquic.
• cast. síntoma.
• angl. symptom.
simptomatologia f. 1. Part de la medicina que s’ocupa dels símptomes d’una malaltia. 2. Conjunt dels
símptomes d’una malaltia o d’un
malalt.
• cast. sintomatología.
• angl. symptomatology.
simptomatològic -a adj. De la simptomatologia o que hi té relació.
• cast. sintomatológico -ca.
• angl. symptomatological.
sinàlgia f. 1. Dolor que se sent en un
punt llunyà al de la lesió que el provoca. 2. Sinestèsia relativa al dolor.
• cast. sinalgia.
• angl. synalgia.
sinantema m. Erupció local que consta d’un grup d’elements de la mateixa classe.
• cast. sinantema.
• angl. synanthema.
sinapsi f. Regió de comunicació i de
transmissió d’impulsos nerviosos
entre les neurones o entre una neurona motora i el múscul.
• cast. sinapsis.
• angl. synapse.
sinàptic -a adj. De la sinapsi o que hi
té relació.
• cast. sináptico -ca.
• angl. synaptic.
sinartrosi f. Articulació òssia immòbil,
sense cap teixit entre els ossos.
• cast. sinartrosis.
• angl. synarthrosis.
sincant m. Adhesió del globus ocular
als teixits orbitaris.
• cast. sincanto.
• angl. syncanthus.
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sincinèsia f. Moviment involuntari, superflu, d’una part del cos, que acompanya un moviment intencionat de
l’altra part.
• cast. sincinesia.
• angl. synkinesis.
sincípit m. Part superior i anterior del
cap.
• cast. sincipucio.
• angl. sinciput.
sincipital adj. Del sincípit o que hi té
relació.
• cast. sincipital.
• angl. sincipital.
sínclon m. Tremolor muscular o contracció clònica de diversos músculs
al mateix temps.
• cast. sinclono.
• angl. synclonus.
sincondrosi f. Sinartrosi constituïda per
dos superfícies òssies unides per un
cartílag articular més o menys desenrotllat.
• cast. sincondrosis.
• angl. synchondrosis.
sincopal adj. Que apareix (una febra)
juntament amb la síncope.
• cast. sincopal.
• angl. syncopal.
síncope f. Pèrdua brusca de la consciència per anòxia cerebral, amb recuperació completa i, generalment,
ràpida.
• cast. síncope (m.).
• angl. syncope.
sindàctil -a adj. Que té dos o més dits
soldats.
• cast. sindáctilo -la.
• angl. syndactylus.
sindactília f. Malformació congènita
que consistix a tindre dos o més
dits units.
• cast. sindactilia.
• angl. syndactily.
sindactilisme m. Sindactília.
• cast. sindactilia.
• angl. syndactilism.

• cast. sinequia.
• angl. synechia.
sinergia f. 1. Associació o cooperació
de moviments, d’actes i d’òrgans
per a dur a terme una funció determinada. 2. Efecte terapèutic augmentat que es produïx, de vegades,
quan s’administren simultàniament
dos productes o fàrmacs d’acció similar. 3. Energia individual que cada
persona aporta a un grup.
• cast. sinergia.
• angl. synergy.
sinestèsia f. 1. Sensació en una part, secundària o associada a la que es produïx en una altra part del cos. 2. Imatge o sensació subjectiva, pròpia dels
sentits, determinada per altra sensació que afecta un sentit diferent.
• cast. sinestesia.
• angl. synaesthesia.
singlot m. Xanglot 1.
• cast. hipo.
• angl. hiccup.
singlotar v. intr. Xanglotar.
• cast. hipar.
• angl. to hiccup.
sinizesi f. Contracció de la pupil·la.
• cast. sinicesis.
• angl. synisesis.
sinneurosi f. 1. Sincondrosi. 2. Part fibrosa d’una articulació.
• cast. sincondrosis.
• angl. synchondrosis.
sínoc -a adj. Que no augmenta (la febra), que es manté constant.
• cast. sínoco -ca.
• angl. continuous.
sinòcia f. Fusió monstruosa de les orelles.
• cast. sinocia.
• angl. otocephaly.
sinòpsia f. Associació de fenòmens visuals a sensacions percebudes per
altres sentits.
• cast. sinopsia.
• angl. synopsia.
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síndesi f. Artròdesi.
• cast. síndesis.
• angl. syndesis.
sindesmografia f. Descripció dels lligaments.
• cast. sindesmografía.
• angl. syndesmography.
sindesmologia f. Part de l’anatomia
que tracta dels lligaments.
• cast. sindesmología.
• angl. syndesmology.
sindesmopèxia f. Fixació quirúrgica
d’un lligament.
• cast. sindesmopexia.
• angl. syndesmopexy.
sindesmorràfia f. Sutura o reparació
dels lligaments.
• cast. sindesmorrafia.
• angl. syndesmorrhaphy.
sindesmosi f. Unió òssia per mitjà dels
lligaments.
• cast. sindesmosis.
• angl. syndesmosis.
sindesmotomia f. Secció dels lligaments articulars.
• cast. sindesmotomía.
• angl. syndesmotomy.
síndrome f. Conjunt de símptomes i
signes característics d’una malaltia.
• cast. síndrome (m.).
• angl. syndrome.
síndrome de Down f. Síndrome deguda a la trisomia del cromosoma
21, caracteritzada generalment per
un crani menut, occípit pla, epicant, falanges curtes, retard mental
lleuger o sever i cardiopaties congènites.
• cast. síndrome de Down (m.).
• angl. Down syndrome.
sindròmic -a adj. De la síndrome o que
hi té relació.
• cast. sindrómico -ca.
• angl. syndromic.
sinèquia f. Adherència de parts pròximes, especialment l’adherència de
l’iris a la còrnia o al cristal·lí.
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sinoptòfor m. Instrument que servix
per a diagnosticar l’estrabisme.
• cast. sinoptóforo.
• angl. synoptophore.
sinostosi f. Soldadura dels ossos entre
ells, especialment els del crani.
• cast. sinostosis.
• angl. synostosis.
sinòvia f. Líquid viscós i transparent
que lubrifica les articulacions.
• cast. sinovia.
• angl. synovia.
sinovial adj. 1. De la sinòvia o que hi té
relació. 2. Que secreta sinòvia.
• cast. sinovial.
• angl. synovial.
sinovioma m. Tumor format a partir
d’una membrana sinovial o d’una
baina tendinosa.
• cast. sinovioma.
• angl. synovioma.
sinovitis f. inv. Inflamació de les membranes sinovials, especialment de
les tendinoses.
• cast. sinovitis.
• angl. synovitis.
sinquília f. Atrèsia, d’origen cicatricial,
de l’orifici bucal, amb pèrdua de
substància dels llavis i de les galtes
i adherències d’estes a la vora alveolar.
• cast. sinquilia.
• angl. synchilia.
sínquisi f. Liqüefacció del cos vitri.
• cast. sinquisis.
• angl. synchysis.
sintaxi f. Coordinació apropiada de
les paraules en un discurs, articulació.
• cast. sintaxis.
• angl. syntax.
sintexi f. Caquèxia.
• cast. sintexis, caquexia.
• angl. syntexis.
sinusal adj. D’un si o que hi té relació.
• cast. sinusal.
• angl. sinusal.
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sinuscòpia f. Examen de la transparència o opacitat dels sins annexos del nas, per mitjà de la transilluminació.
• cast. sinuscopia.
• angl. sinoscopy.
sinusectomia f. Operació que consistix a suprimir el si frontal, ressecant
la part anterior de la seua paret inferior.
• cast. sinusectomía.
• angl. sinusectomy.
sinusitis f. inv. Inflamació dels sins de
la cara.
• cast. sinusitis.
• angl. sinusitis.
sinusoïdal adj. D’un sinusoide o que
hi té relació.
• cast. sinusoidal.
• angl. sinusoidal.
sinusoide 1. adj. Que pareix un si. 2. m.
Vas sanguini terminal amb túnica
endotelial completa i sense túnica
adventícia, que apareix en certs òrgans, com ara el fetge, el pàncrees o
les glàndules suprarenals.
• cast. sinusoide.
• angl. sinusoid.
siringa f. Fístula anal.
• cast. fístula anal.
• angl. anal fistula.
siringomièlia f. Afecció de la medul·la
espinal caracteritzada anatòmicament per la formació de cavitats en
l’interior de la medul·la, que es manifesta per anestèsia al dolor i a la
temperatura, amb conservació de
la sensibilitat al tacte.
• cast. siringomielia.
• angl. syringomyelia.
siringòtom m. Bisturí usat en la siringotomia.
• cast. siringótomo.
• angl. syringotome.
siringotomia f. Operació d’incisió d’una
fístula, especialment d’una fístula
anal.

sobredosi f. Augment de la dosi habitual d’un medicament.
• cast. sobredosis.
• angl. overdose.
sobredosificació f. Administració d’un
fàrmac en dosi superior a la normal.
• cast. sobredosificación.
• angl. to overdosage.
sobreexcitar v. tr. Augmentar l’energia
vital (en un organisme, en un teixit).
• cast. sobreexcitar.
• angl. to overexcite.
sobreòs [pl. -ossos] m. Tumor dur que
es forma sobre un os.
• cast. sobrehueso.
• angl. exostosis.
sobrepart m. 1. Temps posterior al
part que transcorre fins que la dona
recupera l’estat anterior a la gestació. 2. Estat delicat de la dona durant este temps.
• cast. sobreparto.
• angl. puerperium.
sobresang m. Apoplexia.
• cast. apoplejía.
• angl. apoplexy.
sociopàtic -a adj. Que afecta (un trastorn patològic) un individu en les
seues relacions socials.
• cast. sociopático -ca.
• angl. sociopathic.
sociopatologia f. Estudi sistemàtic de
les interaccions patològiques entre
un individu o un grup i el medi social.
• cast. sociopatología.
• angl. sociopathology.
sodèmia f. Natrèmia.
• cast. sodemia.
• angl. sodaemia.
sofraja f. Part de la cama o del braç
oposades respectivament al genoll
o al colze.
• cast. corva.
• angl. popliteal fossa.
solarització f. 1. Exposició a la llum
del Sol, amb finalitat terapèutica. 2.

S
VOCABULARI

• cast. siringotomía.
• angl. syringotomy.
sistàltic -a adj. Que es dilata i es contrau (un òrgan) alternativament.
• cast. sistáltico -ca.
• angl. systaltic.
sistema m. Conjunt d’òrgans especialitzats a dur a terme una funció
determinada i constituït fonamentalment per un sol teixit.
• cast. sistema.
• angl. system.
sistema parasimpàtic m. Part del sistema nerviós autònom constituïda exclusivament per neurones motores,
que té la funció de regular els òrgans
interns i les activitats que tenen lloc
quan el cos està en repós, com ara
durant el son.
• cast. sistema nervioso parasimpático.
• angl. parasympathetic nervous
system.
sistema simpàtic m. Conjunt d’òrgans
especialitzats a dur a terme una
funció determinada i constituït fonamentalment per un sol teixit.
• cast. sistema nervioso simpático.
• angl. sympathetic nervous system.
sistèmic -a adj. 1. De la circulació general de la sang o que hi té relació. 2.
De tot l’organisme o que hi té relació.
• cast. sistémico -ca.
• angl. systemic.
sístole f. 1. Moviment de contracció
del cor i de les artèries que impulsa
la sang que contenen. 2. Període de
temps en el qual es produïx la sístole.
• cast. sístole.
• angl. systole.
sistòlic -a adj. De la sístole o que hi té
relació.
• cast. sistólico -ca.
• angl. systolic.
sobrebraç m. Bíceps.
• cast. bíceps.
• angl. biceps.
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Conjunt d’efectes produïts per esta
exposició.
• cast. solarización.
• angl. solarisation.
solc m. Depressió o canal lineal superficial.
• cast. surco.
• angl. furrow.
soldar-se v. pron. Unir-se, els dos trossos d’un os trencat.
• cast. soldarse.
• angl. to knit together.
solear adj. i m. Que va a parar (un múscul) al peu.
• cast. sóleo.
• angl. soleus.
soli m. Múscul ample i gros situat davall dels bessons, que va des de la
tíbia i el peroné fins al tendó d’Aquilles.
• cast. sóleo.
• angl. soleus muscle.
solsir-se v. pron. Corrompre’s, consumir-se lentament.
• cast. marchitarse.
• angl. to wasteaway.
solució f. 1. Terminació d’una malaltia. 2. Separació, divisió o dislocació de parts contínues, com ara
en el cas de la fractura d’un os. 3.
Substància homogènia que resulta de dissoldre un cos sòlid en un
líquid.
• cast. solución.
• angl. 1 i 3. solution. 2. break, discontinuity.
solutiu -iva adj. i m. Laxant.
• cast. solutivo -va.
• angl. laxative.
soma m. Cos, en el seu aspecte físic i
orgànic.
• cast. soma.
• angl. soma.
somàtic -a adj. Del cos o del soma, o
que hi té relació.
• cast. somático -ca.
• angl. somatic.
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somatopsíquic -a adj. Psicosomàtic.
• cast. somatopsíquico -ca.
• angl. somatopsychic.
somnambulisme m. Estat patològic
que es produïx durant el son, en
què la persona adormida camina i
realitza actes propis d’una persona
desperta.
• cast. sonambulismo.
• angl. somnambulism.
son 1. m. Estat fisiològic d’autorregulació i repòs uniforme d’un organisme. 2. f. Ganes de dormir.
• cast. sueño (m.).
• angl. sleep.
sonda f. Instrument cilíndric de metall,
goma o plàstic, que pot presentar
un conducte central i que s’usa per
a explorar, dilatar, injectar o drenar,
cavitats i conductes naturals o patològics de l’organisme.
• cast. sonda.
• angl. catheter, tube.
sonografia f. Diagnòstic per ultrasons.
• cast. sonografía.
• angl. sonography.
sonograma m. Ecografia.
• cast. sonograma.
• angl. sonogram.
sopitesa f. Son molt pesada, sopor, letargia lleu.
• cast. modorra.
• angl. sleepiness.
sopor m. Estat intermedi entre l’endormiscament i el coma.
• cast. sopor.
• angl. sopor.
soporífer -a adj. i m. Que disminuïx
(un producte) l’estat de vetla sense arribar a produir la inconsciència.
• cast. soporífero -ra.
• angl. sleep-inducing.
sorbefaent adj. i m. Que produïx o facilita l’absorció.
• cast. sorbefaciente.
• angl. sorbefacient.

sotabarba m. 1. Bossa que a vegades
forma la carn davall de la barba entre el mentó i el coll. 2. Part del cap
compresa entre el mentó i el coll.
• cast. sotabarba.
• angl. double chin.
suar v. intr. Expel·lir suor pels porus de
la pell.
• cast. sudar.
• angl. to sweat.
subagut -uda adj. Que presenta (un
procés, una malaltia) una evolució
lenta, però no crònica.
• cast. subagudo -da.
• angl. subacute.
subapical adj. Que es troba just davall
d’un àpex.
• cast. subapical.
• angl. subapical.
subauricular adj. 1. Que està situat
davall del pavelló de l’orella. 2. Que
està situat davall d’una aurícula.
• cast. 1. subauricular. 2. subaural.
• angl. subauricular.
subaxil·lar adj. Que està situat davall
de l’aixella.
• cast. subaxilar.
• angl. subaxillary.
subclavi -àvia adj. Que està situat davall de la clavícula.
• cast. subclavio -via.
• angl. subclavian.
subclínic -a adj. Propi d’una afecció
asimptomàtica o al període en què
esta no es manifesta.
• cast. subclínico -ca.
• angl. subclinical.
subcondral adj. Que està situat davall
d’un cartílag.
• cast. subcondral.
• angl. subchondral.
subcortical adj. Que es troba situat
per davall del còrtex cerebral.
• cast. subcortical.
• angl. subcortical.
subcostal adj. Que està situat davall
d’una costella.
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sord -a 1. adj. i m. i f. Que està privat del
sentit de l’oïda. 2. adj. Que és (un dolor) persistent, però no agut.
• cast. sordo -da.
• angl. 1. deaf. 2. dull.
sordcec -ega adj. i m. i f. Que patix sordceguera.
• cast. sordociego -ga.
• angl. blind and deaf, blind and
deaf person.
sordcego -a adj. i m. i f. Sordcec.
• cast. sordociego -ga.
• angl. blind and deaf, blind and
deaf person.
sordceguera f. Privació dels sentits de
l’oïda i de la vista.
• cast. sordoceguera.
• angl. deaf-blindness.
sordceguesa f. Sordceguera.
• cast. sordoceguera.
• angl. deaf-blindness.
sordera f. 1. Privació o debilitament
considerable del sentit de l’oïda.
2. Qualitat de sord.
• cast. 1. sordera. 2. sordez.
• angl. deafness.
sordesa f. Sordera.
• cast. sordera.
• angl. deafness.
sordmudesa f. Privació de l’oïda i de
la paraula, esta última deguda a la
sordera congènita o adquirida poc
de temps després de nàixer.
• cast. sordomudez.
• angl. deaf-muteness.
sordmut -uda adj. i m. i f. Que patix sordmudesa.
• cast. sordomudo -da.
• angl. deaf-mute, person with
deaf-mutism.
sospir m. Aspiració forta i prolongada
seguida d’una expiració, acompanyada sovint amb un gemec, que sol
denotar pena, ànsia, desig o avorriment.
• cast. suspiro.
• angl. sigh.
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• cast. subcostal.
• angl. subcostal.
subcutani -ània adj. 1. Que està situat
davall de la pell. 2. Que ocorre davall
de la pell. 3. Que es practica o s’introduïx immediatament davall de
la pell.
• cast. subcutáneo -a.
• angl. subcutaneous.
suberosi f. Síndrome respiratòria allèrgica produïda per la inhalació de
la pols de la fusta.
• cast. suberosis.
• angl. suberosis.
subfebril adj. Que presenta (una persona) una febra lleugera, inferior als
38 ºC de temperatura corporal.
• cast. subfebril.
• angl. subfebrile.
subfrènic -a adj. Que està situat davall
del diafragma.
• cast. subfrénico -ca.
• angl. subdiaphragmatic.
subglossitis f. inv. Inflamació de la part
inferior de la llengua i dels teixits
adjacents com a conseqüència de la
fricció de les dents incisives superiors.
• cast. subglositis.
• angl. subglossitis.
subintració f. Acció o efecte de subintrar.
• cast. subintración.
• angl. subintration.
subintrant adj. Que subintra (un accés, un paroxisme o un altre fenomen crític).
• cast. subintrante.
• angl. subintrant.
subintrar v. intr. Començar o aparéixer,
un accés febril o d’una altra classe,
quan el fenomen similar precedent
encara no s’ha resolt.
• cast. subintrar.
• angl. to underlie.
subletal adj. Inferior a una dosi letal.
• cast. subletal.
• angl. sublethal.
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subliminar adj. 1. Que està per davall
del llindar fisiològic o psicològic. 2.
Que està situada (una percepció)
per davall del nivell de la consciència.
• cast. subliminal.
• angl. subliminal.
sublingual adj. De la part inferior de la
llengua o que hi té relació.
• cast. sublingual.
• angl. sublingual.
sublobular adj. Que està situat per davall del lòbul.
• cast. sublobular.
• angl. sublobular.
subluxació f. Luxació incompleta.
• cast. subluxación.
• angl. subluxation.
submamari -ària adj. 1. Que està situat davall de la mamella. 2. Que es
practica o s’introduïx davall de la
mamella.
• cast. submamario -ria.
• angl. submammary.
submaxil·lar adj. Que està situat davall del maxil·lar inferior.
• cast. submaxilar.
• angl. submaxillary.
submucosa f. Capa cel·lular que està
situada per davall de la mucosa.
• cast. submucosa.
• angl. submucosa.
subnasal adj. Que està situat per davall del nas.
• cast. subnasal.
• angl. subnasal.
subnormal adj. i m. i f. Que té una capacitat intel·lectual notablement inferior a la normal.
• cast. subnormal.
• angl. subnormal.
subnormalitat f. Qualitat de subnormal.
• cast. subnormalidad.
• angl. subnormality.
subnutrició f. Nutrició insuficient per a
satisfer les necessitats vitals.

• cast. sugilación.
• angl. suggilation.
suor f. Líquid transparent produït per
l’activitat secretora de les glàndules
sudorípares de la pell.
• cast. sudor (m.).
• angl. sweat.
superfetació f. Concepció d’un segon
fetus en el curs d’un embaràs.
• cast. superfetación.
• angl. superfetation.
supí -ina adj. Ajagut d’esquena, de sobines.
• cast. supino -na.
• angl. supine, face up.
supinació f. 1. Posició supina. 2. Moviment de l’avantbraç pel qual la palma de la mà es dirigix cap amunt o
cap avant.
• cast. supinación.
• angl. supination.
supinador -a adj. i m. Que permet (un
múscul) la supinació.
• cast. supinador -ra.
• angl. supinator.
supositori m. Forma farmacèutica sòlida i de forma cònica utilitzada per
a l’administració de medicaments
per via rectal.
• cast. supositorio.
• angl. suppository.
supraaxil·lar adj. Que està situat per
damunt de l’aixella.
• cast. supraaxilar.
• angl. supra-axillary.
supraclavicular adj. Que està situat
per damunt de la clavícula.
• cast. supraclavicular.
• angl. supraclavicular.
supraescapular adj. Que està situat
damunt de l’escàpula.
• cast. supraescapular.
• angl. suprascapular.
supuració f. 1. Producció i secreció de
pus. 2. Matèria supurada.
• cast. supuración.
• angl. suppuration.
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• cast. subnutrición, desnutrición.
• angl. undernutrition, malnutrition.
suboccipital adj. Que està situat davall de l’occipital.
• cast. suboccipital.
• angl. suboccipital.
subopercular adj. Que està situat davall de l’opercle.
• cast. subopercular.
• angl. subopercular.
suborbital adj. Que està situat davall
de l’òrbita de l’ull.
• cast. suborbital.
• angl. suborbital.
subsidència f. Desaparició gradual d’una
malaltia.
• cast. subsidencia.
• angl. subsidence.
suc m. Líquid fisiològic secretat.
• cast. jugo.
• angl. juice.
sucussió f. Acció de sacsar el cos o una
part per a descobrir-hi la presència
de líquid.
• cast. sucusión.
• angl. succussion.
sudació f. Producció de suor, especialment provocada amb una finalitat
terapèutica.
• cast. sudación.
• angl. sweating.
sudorífic -a adj. i m. Que provoca (un
medicament o un producte) la secreció de la suor.
• cast. sudorífico -ca.
• angl. diaphoretic.
sudorificació f. Procés de formació de
la suor.
• cast. sudorificación.
• angl. sweating.
sufusió f. 1. Imbibició, en els teixits orgànics, de líquids extravasats, especialment de sang. 2. Vessament.
• cast. sufusión.
• angl. suffusion.
sugil·lació f. Lleugera equimosi cutània.

DE LES CIÈNCIES DE LA SALUT

supuració

357

supurar v. intr. Formar o secretar pus.
• cast. supurar.
• angl. to suppurate.
supuratiu -iva 1. adj. Que produïx supuració. 2. adj. i m. Que promou (un
agent o una droga) supuració.
• cast. supurativo -va.
• angl. suppurative, suppurant.
sutura f. 1. Reunió quirúrgica, per mitjà de fils, de les parts separades,
com ara els llavis d’una ferida. 2.
Articulació immòbil dels ossos del
crani i de la cara.
• cast. sutura.
• angl. suture.
suturar v. tr. Fer una sutura, cosir una
ferida.
• cast. suturar.
• angl. to suture.
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tac m. Conjunt d’imatges seriades de
seccions d’un òrgan o teixit, obtingudes al llarg d’un eix per mitjà de
diverses tècniques, i tractades amb
un ordinador.
• cast. tac.
• angl. CAT scan.
tacte m. 1. Sentit corporal amb el qual
es perceben sensacions de contacte, pressió i temperatura. 2. Exploració, per palpació amb un o més dits,
de l’interior d’una cavitat.
• cast. tacto.
• angl. 1. touch. 2. digital examination.
tàctil adj. 1. Del tacte o que hi té relació.
2. Que es percep per mitjà del sentit
del tacte.
• cast. táctil.
• angl. tactile.
tactilitat f. Facultat cerebral per la qual
es perceben les sensacions tàctils.
• cast. tactilidad.
• angl. tactility.
tactòmetre m. Estesiòmetre.
• cast. tactómetro.
• angl. tactometre.
talàlgia f. Dolor en el taló.
• cast. talalgia.
• angl. talalgia.
talassèmia f. Anèmia hemolítica hereditària, observada en diversos països mediterranis.
• cast. talasemia.
• angl. thalassaemia.
talassoteràpia f. Tractament terapèutic
de les malalties per mitjà de banys
de mar o del clima marí.
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taba f. Astràgal.
• cast. taba.
• angl. talus bone.
tabacosi f. 1. Entre els treballadors de
la indústria del tabac, infiltració del
pulmó i catarro de les vies respiratòries causat per la pols del tabac.
2. Tabaquisme.
• cast. tabacosis.
• angl. tabacosis.
tabaquisme m. Intoxicació aguda o
crònica produïda per l’abús en el
consum del tabac.
• cast. tabaquismo.
• angl. smoking.
tabes f. inv. Consumpció o atròfia progressiva de tot el cos o d’una part.
• cast. tabes.
• angl. tabes.
tabescència f. Estat d’aflaquiment o
consumpció.
• cast. tabescencia.
• angl. tabescence.
tabescent adj. i m. i f. Que patix tabescència.
• cast. tabescente.
• angl. tabescent.
tabètic -a adj. Tàbic.
• cast. tabético -ca.
• angl. tabetic.
tàbic -a adj. 1. De la tabes o que hi té
relació. 2. Que patix tabes.
• cast. tabético -ca.
• angl. tabetic.
tabífic -a adj. Que causa la tabes.
• cast. tabífico -ca.
• angl. tabific.
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• cast. talasoterapia.
• angl. thalasso-therapy.
tàlem m. 1. Massa de cèl·lules nervioses
formada per dos nuclis situats a cada
costat de la línia mitjana, en els hemisferis cerebrals, per damunt de l’hipotàlem. 2. Cara articular del calcani.
• cast. tálamo.
• angl. thalamus.
taló m. Part posterior del peu.
• cast. talón.
• angl. heel.
talpa f. Llúpia.
• cast. lobanillo (m.).
• angl. trichilemmal cyst.
talpària f. Llúpia.
• cast. lobanillo (m.).
• angl. trichilemmal cyst.
talladurícies m. inv. Utensili amb un
mànec i un capçal metàl·lic, on hi ha
una fulla d’afaitar, que utilitzen els
pedicurs per a eliminar les durícies
dels peus.
• cast. cortacallos.
• angl. corn cutter.
tambor m. Timpà de l’orella.
• cast. tambor.
• angl. eardrum.
tampó m. Cilindre, generalment de
cotó, que s’introduïx en la vagina
perquè absorbisca el producte de
l’hemorràgia menstrual.
• cast. tampón.
• angl. tampon.
tamponament m. Acció o efecte de
tamponar.
• cast. taponamiento.
• angl. tamponage.
tamponar v. tr. Obstruir (una cavitat
del cos o una ferida) amb un tampó.
• cast. taponar.
• angl. to tampon.
tanatologia f. Estudi de la mort i de les
seues causes, especialment des del
punt de vista medicolegal.
• cast. tanatología.
• angl. thanatology.
360

tanatopraxi f. Tècnica per a conservar
temporalment els cadàvers.
• cast. tanatopraxia.
• angl. thanatopraxis.
tap m. 1. Massa mig solidificada de
secrecions o líquids d’una altra naturalesa. 2. Massa de desfiles, cotóen-pèl o un altre material amb què
s’obstruïx una ferida o una cavitat
del cos.
• cast. tapón.
• angl. 1. wax. 2. tampon.
taquiarítmia f. Forma d’arítmia que va
acompanyada de taquicàrdia.
• cast. taquiarritmia.
• angl. tachyarrhythmia.
taquicàrdia f. Acceleració del ritme
cardíac.
• cast. taquicardia.
• angl. tachycardia.
taquicinèsia f. Augment anormal en la
rapidesa i en la freqüència de l’activitat motora, generalment produïda
per alteracions en el sistema nerviós.
• cast. taquicinesia.
• angl. tachykinesia.
taquifàgia f. Hàbit de menjar de pressa i sense mastegar prou.
• cast. taquifagia.
• angl. tachyphagia.
taquipnea f. Acceleració del ritme respiratori, amb freqüència superior a
20-24 respiracions per minut.
• cast. taquipnea.
• angl. tachypnoea.
tarantisme m. Afecció nerviosa que
s’atribuïa a la picada de la taràntula.
• cast. tarantismo.
• angl. tarantism.
tars m. 1. Conjunt d’ossos curts que,
en nombre variable, formen part
de l’esquelet de les extremitats inferiors, situat entre els ossos de la
cama i el metatars. 2. Làmina fibrosa resistent que va de l’una a l’altra
comissura de les parpelles, entre el
múscul orbicular i la conjuntiva.

telencèfal m. 1. Part anterior de l’encèfal que conté vesícules i que dona
lloc als hemisferis cerebrals, al bulb
olfactiu i als ganglis basals del cervell. 2. Conjunt dels dos hemisferis
cerebrals.
• cast. telencéfalo.
• angl. 1. telencephalon, endbrain.
2. telencephalon.
teleoperació f. Operació quirúrgica en
què un robot, controlat per mitjà
d’un ordinador, realitza una intervenció directa sobre les parts danyades del cos d’un pacient.
• cast. teleoperación.
• angl. teleoperation.
teleradiografia f. Radiografia que s’obté allunyant el tub de rajos X del cos
per a evitar la deformació cònica de
la imatge.
• cast. telerradiografía.
• angl. teleradiography.
telitis f. inv. Inflamació del mugró.
• cast. telitis.
• angl. thelitis.
teloeretisme m. Protrusió del mugró
que té lloc a causa de la contracció
del múscul areolar i que sol ser ocasionada per excitació sexual, per
fred, per succió o per contacte.
• cast. teleretismo.
• angl. thelerethism.
telòmer m. Extrem de cadascun dels
braços del cromosoma.
• cast. telómero.
• angl. telomere.
temperatura f. 1. Expressió numèrica
del grau de calor de l’organisme.
2. Febra.
• cast. temperatura.
• angl. 1. temperature. 2. temperature, fever.
templa f. Pols.
• cast. sien.
• angl. temple.
temporal 1. adj. Dels polsos o que hi té
relació. 2. m. Os del crani que forma
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• cast. tarso.
• angl. tarsus.
tartamudesa f. Trastorn de la parla caracteritzat per les repeticions i interrupcions involuntàries i espasmòdiques en l’emissió de les paraules.
• cast. tartamudez.
• angl. stuttering.
tartamut -uda adj. i m. i f. Que patix
tartamudesa.
• cast. tartamudo -da.
• angl. stammering.
tartrectomia f. Eliminació manual o
mecànica de la placa bacteriana
calcificada o càlcul.
• cast. tartrectomía.
• angl. tartrectomy.
tebaisme m. Estat morbós produït per
l’opi o pels seus derivats.
• cast. tebaísmo.
• angl. thebaïsm.
tecitis f. inv. Inflamació d’una baina
tendinosa.
• cast. tecitis.
• angl. thecitis.
tegument m. 1. Teixit orgànic que cobrix el cos o algun dels seus òrgans
interns. 2. Membrana, peça o coberta protectora.
• cast. tegumento.
• angl. tegument.
teixit m. Agregat de cèl·lules diferenciades d’un organisme que tenen
la mateixa estructura i una funció
anàloga.
• cast. tejido.
• angl. tissue.
tel m. Membrana estreta i prima que
subjecta la part inferior mitjana de
la làmina de la llengua a la part inferior de la boca.
• cast. velo.
• angl. velum, vell.
tela f. Teixit orgànic de forma laminar i
de consistència blana.
• cast. tela.
• angl. tela.
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part de la volta del crani i de l’òrgan
de l’oïda.
• cast. temporal.
• angl. 1. temporal. 2. temporal
bone.
tenacle m. 1. Instrument en forma d’agulla, encorbada en un dels extrems,
que s’utilitza per a alçar i sostindre
diversos òrgans en les operacions. 2.
Lligament fibrós que sosté un òrgan
o una part.
• cast. tenáculo.
• angl. tenaculum.
tènar 1. adj. Situat en la part radial del
palmell de la mà. 2. m. Prominència
del palmell de la mà, en la base del
dit gros.
• cast. tenar.
• angl. thenar.
tendinitis f. inv. Inflamació del tendó.
• cast. tendinitis.
• angl. tendonitis.
tendinós -osa adj. 1. Del tendó o que
hi té relació. 2. Que té la naturalesa
d’un tendó. 3. Ple de tendons, que
està compost de tendons.
• cast. tendinoso -sa.
• angl. tendinous.
tendó m. Cordó de teixit conjuntiu fibrós, blanc i inelàstic, que unix els
músculs als ossos i a altres òrgans.
• cast. tendón.
• angl. tendon.
tendó d’Aquil·les m. Tendó format per
la reunió dels tendons dels músculs de
la cama, que s’inserix en l’os del taló.
• cast. tendón de Aquiles.
• angl. Achilles tendon.
tendovaginitis f. inv. Tenosinovitis.
• cast. tendovaginitis.
• angl. tenosynovitis.
tendrum m. Cartílag.
• cast. ternilla.
• angl. cartilage.
tenesme m. Sensació dolorosa i constrictiva en un esfínter, acompanyada d’una necessitat d’expulsió.
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• cast. tenesmo.
• angl. tenesmus.
teniasi f. Infestació del cos per les tènies.
• cast. teniosis.
• angl. taeniasis.
tenonitis f. inv. Tendinitis.
• cast. tenonitis.
• angl. tenonitis.
tenosinovitis f. inv. Inflamació d’un
tendó i de la seua baina.
• cast. tenosinovitis.
• angl. tenosynovitis.
tensió f. 1. Pressió que exercix un líquid
o un gas dins de l’organisme. 2. Resistència que oferixen les parets d’un
continent a la pressió d’un líquid o
d’un gas que hi està contingut.
• cast. tensión.
• angl. pressure.
tensiòmetre m. Esfigmomanòmetre.
• cast. tensiómetro.
• angl. sphygmomanometre, blood
pressure metre.
tensió arterial f. Energia de la contracció de les artèries, proporcional a
la intensitat del fluix sanguini.
• cast. tensión arterial.
• angl. blood pressure.
terapeuta m. i f. Especialista en terapèutica.
• cast. terapeuta.
• angl. therapist.
terapèutic -a adj. De la terapèutica o
que hi té relació.
• cast. terapéutico -ca.
• angl. therapeutic.
terapèutica f. Part de la medicina que
s’ocupa dels mitjans utilitzats per a
tractar les malalties i de la manera
d’aplicar-los.
• cast. terapéutica.
• angl. therapeutics.
teràpia f. Terapèutica.
• cast. terapia.
• angl. therapy.
teratogènesi f. Producció de monstruositats o de defectes físics en el fetus.

termalisme m. Conjunt de servicis sanitaris, assistencials i hotelers basats en
la utilització mèdica d’aigües termals.
• cast. termalismo.
• angl. thermal bath.
termatologia f. Estudi científic de la
calor com a agent terapèutic.
• cast. termatología.
• angl. thermatology.
termoalgèsia f. Sensibilitat tèrmica i
dolorosa.
• cast. termoalgesia.
• angl. thermoalgesia.
termoanestèsia f. Incapacitat de percebre les sensacions tèrmiques.
• cast. termoanestesia.
• angl. thermanaesthesia.
termocauteri m. 1. Cauteri per mitjà
de l’aplicació de la calor. 2. Aparell
per a efectuar la termocauterització. 3. Termocauterització.
• cast. termocauterio.
• angl. thermocautery.
termocoagulació f. Tractament d’algunes afeccions per la coagulació
dels teixits produïda per la calor o
per corrents d’alta freqüència.
• cast. termocoagulación.
• angl. thermocoagulation.
termòfor m. 1. Instrument per a provar la sensibilitat a la calor. 2. Utensili que s’usa com a calfador per la
propietat que té de conservar molt
de temps la calor després de submergir-lo en aigua calenta.
• cast. termóforo.
• angl. thermophore.
termògraf m. Aparell per a registrar
la temperatura corporal de manera
contínua.
• cast. termógrafo.
• angl. thermograph.
termolipòlisi f. Tècnica utilitzada per a
dissoldre el greix del cos per mitjà
de la calor.
• cast. termolipolisis.
• angl. thermolipolysis.
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• cast. teratogénesis.
• angl. teratogenesis.
teratogènia f. Estudi de la teratogènesi.
• cast. teratogenia.
• angl. teratogeny.
teratogènic -a adj. 1. De la teratogènia
o de la teratogènesi, o que hi té relació. 2. Que es produïx a partir de
restes embrionàries.
• cast. teratogénico -ca.
• angl. teratogenic.
teratologia f. Estudi de les anomalies
i de les monstruositats de l’organisme.
• cast. teratología.
• angl. teratology.
teratològic -a adj. De la teratologia o
que hi té relació.
• cast. teratológico -ca.
• angl. teratologic.
teratoma m. Tumor complex de teixits
múltiples que conté restes fetals,
dents o cabells.
• cast. teratoma.
• angl. teratoma.
teratomatós -osa adj. 1. D’un teratoma
o que hi té relació. 2. Que té la naturalesa d’un teratoma.
• cast. teratomatoso -sa.
• angl. teratomatous.
terçana adj. i f. Terciana.
• cast. terciana.
• angl. tertian.
terciana adj. i f. Que apareix (una classe
de febra palúdica) cada tres dies.
• cast. terciana.
• angl. tertian.
terebració f. Perforació o trepanació
d’un òrgan del cos.
• cast. terebración.
• angl. terebration.
terebrant adj. Que produïx (una classe de dolor) una sensació com si es
perforara la part malalta.
• cast. terebrante.
• angl. terebrant.
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termoteràpia f. Tractament terapèutic de malalties i lesions a través de
l’aplicació de la calor en totes les seues formes i amb mètodes diversos.
• cast. termoterapia.
• angl. thermotherapy.
tesaurismosi f. Malaltia genètica caracteritzada per una acumulació o un
emmagatzematge excessiu de substàncies metabòliques, quasi sempre
degudes a un blocatge de la via de
degradació.
• cast. tesaurismosis.
• angl. thesaurismosis.
test m. 1. Prova, reacció, assaig. 2. Prova
per a mesurar la conducta i les capacitats o les funcions psíquiques d’una
persona o d’un conjunt de persones.
• cast. test.
• angl. test.
testicle m. Glàndula masculina que
produïx els espermatozoides i les
hormones sexuals.
• cast. testículo.
• angl. testicle.
testicular adj. Del testicle o que hi té relació.
• cast. testicular.
• angl. testicular.
tètan m. inv. Malaltia infecciosa provocada per potents neurotoxines
produïdes per Clostridium tetani
que afecta el sistema nerviós i genera violentes contraccions musculars.
• cast. tétano.
• angl. tetanus.
tetània f. 1. Afecció caracteritzada per
l’exaltació permanent de l’excitabilitat mecànica i elèctrica dels nervis
perifèrics. 2. Espasme tònic continu
d’un múscul.
• cast. tetania.
• angl. tetany.
tetànic -a adj. 1. Del tètan o de la tetània, o que hi té relació. 2. Que patix
tètan o tetània.
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• cast. tetánico -ca.
• angl. tetanic.
tetanització f. Acció o efecte de tetanitzar.
• cast. tetanización.
• angl. tetanisation.
tetanitzar v. tr. 1. Induir espasmes o
tètan. 2. Induir moviments de contracció convulsiva (en un múscul).
• cast. tetanizar.
• angl. to tetanise.
tetralogia f. Conjunt dels quatre símptomes que caracteritzen una malaltia.
• cast. tetralogía.
• angl. tretralogy.
tetraplegia f. Paràlisi de les quatre extremitats.
• cast. tetraplejía.
• angl. quadriplegia.
tetraplègic -a 1. adj. De la tetraplegia
o que hi té relació. 2. m. i f. Persona
afectada de tetraplegia.
• cast. tetrapléjico -ca.
• angl. quadriplegic.
tíbia f. Os llarg i robust de la cama, medial i quasi paral·lel al peroné, que
s’articula amb el fèmur per dalt, l’astràgal per baix i el peroné per fora.
• cast. tibia.
• angl. tibia.
tibial adj. De la tíbia o que hi té relació.
• cast. tibial.
• angl. tibial.
tic m. Contracció muscular espasmòdica ràpida, repetitiva i involuntària que generalment afecta grups
musculars de la cara.
• cast. tic.
• angl. tic.
tífic -a 1. adj. Del tifus o de la febra tifoide, o que hi té relació. 2. adj. i m. i
f. Que patix tifus o febra tifoide.
• cast. tífico -ca.
• angl. typhous.
tiflitis f. inv. Inflamació de l’intestí cec.
• cast. tiflitis.
• angl. typhlitis.

• cast. timpánico -ca.
• angl. tympanic.
timpanisme m. Soroll agut i de ressonància exagerada, que s’obté en percudir òrgans o parts del cos que contenen gasos o que estan en tensió.
• cast. timpanismo.
• angl. tympanism.
timpanític -a adj. De la timpanitis o
del timpanisme, o que hi té relació.
• cast. timpanítico -ca.
• angl. tympanitic.
timpanitis f. inv. Inflamació de la membrana del timpà.
• cast. timpanitis.
• angl. tympanitis.
timpanoplàstia f. Procediment quirúrgic realitzat en el mecanisme de
transmissió sonora de l’orella mitjana.
• cast. timpanoplastia.
• angl. tympanoplasty.
tinció f. Procediment utilitzat en exàmens
citològics, histològics i microbiològics per a discernir els diversos components d’una mostra viva o fixada.
• cast. tinción.
• angl. staining.
tinya f. Afecció contagiosa de la pell,
causada per fongs, que es caracteritza per la formació de taques
cobertes d’escames, l’aparició de
crostes o la caiguda del cabell.
• cast. tiña.
• angl. ringworm.
tinya dels peus f. Dermatofitosi molt
freqüent, caracteritzada per maceracions, descamació lleugera i fissures, que es localitzen en espais interdigitals i plantes dels peus, causada
per fongs.
• cast. tiña de los pies.
• angl. tinea paedis.
tinyós -osa 1. adj. De la tinya o que hi
té relació. 2. adj. i m. i f. Que té tinya.
• cast. tiñoso -sa.
• angl. 1. relating to ringworm. 2.
having ringworm.
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tiflologia f. Part de la medicina que
estudia la ceguera i la seua curació.
• cast. tiflología.
• angl. typhlology.
tifoïdal adj. De la febra tifoide o que hi
té relació.
• cast. tifoideo -a.
• angl. typhoidal.
tifoide adj. Semblant al tifus.
• cast. tifoideo -a.
• angl. typhoid.
tifus m. inv. Malaltia infecciosa greu
que produïx febra alta, deliri o prostració, aparició de crostes negres en
la boca i de vegades presència de
taques puntejades en la pell.
• cast. tifus.
• angl. typhus.
tija f. Estructura anatòmica en forma
de barreta llarga i prima.
• cast. tallo.
• angl. stalk.
tilosi f. 1. Queratosi. 2. Durícia.
• cast. tilosis.
• angl. tylosis.
tim m. Òrgan del sistema limfàtic, responsable de la maduració del còrtex profund i de la medul·la, que
influïx decisivament en la resposta
immunitària defensiva del nostre
organisme.
• cast. timo.
• angl. thymus.
tímic -a adj. Del tim o que hi té relació.
• cast. tímico -ca.
• angl. thymic.
timopatia f. Afecció del tim.
• cast. timopatía.
• angl. thymopathy.
timpà m. Membrana que limita exteriorment l’orella mitjana i que establix la separació entre esta part de
l’orella i el conducte auditiu extern.
• cast. tímpano.
• angl. tympanum.
timpànic -a adj. Del timpà de l’orella o
que hi té relació.
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tirafons m. inv. Instrument que s’usa
per a extraure d’una ferida profunda una bala o un altre cos estrany.
• cast. tirafondo.
• angl. crow-bill.
tirallet m. Mamadora.
• cast. sacaleches.
• angl. breast pump.
tiranisme m. Crueltat insana, morbosa, amb perversió sexual o sense.
• cast. tiranismo.
• angl. tyranism.
tiratge m. Depressió del buit epigàstric i de la part superior del tòrax i
coll durant la inspiració, en els casos
d’obstrucció de les vies respiratòries.
• cast. tiraje.
• angl. chest indrawing.
tireta f. Tros d’esparadrap tèxtil o de
matèria plàstica, proveït d’un apòsit esterilitzat, utilitzat per a protegir rascades, talls, feridetes o bambolles.
• cast. tirita.
• angl. band-aid.
tirocele f. Goll.
• cast. tirocele.
• angl. tyrocele.
tiroïdal adj. Del tiroide o de la tiroide,
o que hi té relació.
• cast. tiroideo -a.
• angl. thyroid.
tiroide 1. f. Glàndula endocrina situada a cada costat de la tràquea, la
secreció de la qual té importància
en el creixement i en el metabolisme. 2. m. Cartílag de la laringe unit
a l’os hioide i al cartílag cricoide per
lligaments elàstics.
• cast. tiroides.
• angl. thyroid.
tiroïdisme m. 1. Hipertiroïdisme. 2. Estat morbós produït per l’extirpació
de la glàndula tiroide.
• cast. tiroidismo.
• angl. thyroidism.
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tiroïditis f. inv. Inflamació de la glàndula tiroide.
• cast. tiroiditis.
• angl. thyroiditis.
tiropriu -iva adj. Que es produïx per la
falta de secreció de la glàndula tiroide.
• cast. tiroprivo -va.
• angl. thyroprival.
tirotoxicosi f. Hipertiroïdisme.
• cast. tirotoxicosis.
• angl. thyrotoxicosis.
tiroxina f. Aminoàcid aromàtic iodat
que, juntament amb la triiodotironina, regula els processos metabòlics.
• cast. tiroxina.
• angl. thyroxine.
tisi f. 1. Malaltia en què hi ha consumpció d’un teixit. 2. Tuberculosi pulmonar.
• cast. tisis.
• angl. phthisis.
tísic -a 1. adj. De la tisi o que hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que patix tisi.
• cast. tísico -ca.
• angl. phthisic.
tisiologia f. Part de la medicina que
s’ocupa de la tisi o tuberculosi pulmonar i del seu tractament.
• cast. tisiología.
• angl. phthisiology.
tisiològic -a adj. De la tisiologia o que
hi té relació.
• cast. tisiológico -ca.
• angl. of or relating to phthisiology.
to m. 1. Grau normal de vigor i tensió. 2.
Estat d’elasticitat d’un teixit normal i
aptitud per a complir la seua funció
en resposta a un estímul ordinari.
• cast. tono.
• angl. tone.
tocoginecòleg -òloga m. i f. Especialista en tocoginecologia.
• cast. tocoginecólogo -ga.
• angl. obstetrician.
tocoginecologia f. Part de la medicina
que comprén la tocologia i la ginecologia.

• cast. tónico -ca.
• angl. tonic.
tonicitat f. 1. Estat normal de to o de
tensió. 2. To.
• cast. tonicidad.
• angl. tonicity.
tonografia f. Registrament dels canvis
de pressió intraocular.
• cast. tonografía.
• angl. tonography.
tonòmetre m. Instrument utilitzat per
a examinar i mesurar la pressió, especialment la intraocular.
• cast. tonómetro.
• angl. tonometre.
tonsil·la f. Amígdala.
• cast. tonsila.
• angl. tonsil.
tonsil·lectomia f. Amigdalectomia.
• cast. tonsilectomía.
• angl. tonsillectomy.
tonsil·litis f. inv. Amigdalitis.
• cast. tonsilits.
• angl. tonsillitis.
topàlgia f. Dolor fix o localitzat en una
part sense alteracions orgàniques
evidents.
• cast. topalgia.
• angl. topalgia.
tòpic -a adj. i m. Que s’aplica (un remei
o un medicament) exteriorment sobre la pell o la regió afectada.
• cast. tópico -ca.
• angl. topical.
tora f. Malaltia que produïx una bifurcació de les puntes dels cabells i l’atròfia subsegüent.
• cast. horquilla.
• angl. split ends.
toràcic -a adj. Del tòrax o que hi té relació.
• cast. torácico -ca.
• angl. thoracic.
toracocentesi f. Punció quirúrgica del
tòrax, especialment la que té per objecte evacuar un embassament de la
cavitat pleural.
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• cast. tocoginecología.
• angl. Obstetrics and Gynaecology,
OB-GYN.
tocòleg -òloga m. i f. Especialista en tocologia.
• cast. tocólogo -ga.
• angl. obstetrician.
tocologia f. Part de la medicina que
s’ocupa de la gestació, el part i el sobrepart.
• cast. tocología.
• angl. obstetrics.
tocològic -a adj. De la tocologia o que
hi té relació.
• cast. tocológico -ca.
• angl. obstetric, obstetrical.
tofus m. inv. Concreció d’urat sòdic que
es deposita al voltant del teixit cartilaginós i dels tendons en els gotosos.
• cast. tofo.
• angl. tophus.
tolerància f. Facultat d’habituar-se a
l’ús continuat o creixent d’un medicament o d’una altra substància.
• cast. tolerancia.
• angl. tolerance.
tolerar v. tr. Resistir sense dany l’acció
(d’un medicament o d’una altra substància).
• cast. tolerar.
• angl. to tolerate.
tolit -ida adj. i m. i f. Impossibilitat, afectat de paràlisi.
• cast. tullido -da.
• angl. cripple.
tomografia f. Radiografia seriada per
plans paral·lels.
• cast. tomografía.
• angl. tomography.
tomogràfic -a adj. De la tomografia o
que hi té relació.
• cast. tomográfico -ca.
• angl. tomographic.
tònic -a adj. i m. Que produïx i que restablix (un medicament o un altre
agent) el to normal de l’organisme,
tonificant.
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• cast. toracocentesis.
• angl. thoracocentesis.
toracoplàstia f. Resecció d’una o de
diverses costelles practicada amb la
finalitat de modificar les condicions
funcionals de la cavitat toràcica.
• cast. toracoplastia.
• angl. thoracoplasty.
tòrax m. Part superior del cos situada
entre el cap i l’abdomen.
• cast. tórax.
• angl. thorax.
torniquet m. Aparell o bolic que es
fa per a pressionar i comprimir el
membre del cos en què s’ha produït
una ferida, a fi d’interrompre el curs
de la sang i evitar l’hemorràgia.
• cast. torniquete.
• angl. tourniquet.
tòrpid -a adj. Que reacciona lentament i amb dificultat.
• cast. tórpido -da.
• angl. torpid.
torpor f. Pèrdua o debilitament de la reacció als estímuls normals o de la sensibilitat en l’organisme o en un òrgan.
• cast. torpor.
• angl. torpor.
torsiòmetre m. Aparell per a mesurar
el grau de rotació del globus de l’ull
en relació amb l’eix visual.
• cast. torsiómetro.
• angl. torsiometre.
torticoli m. Dolor dels músculs del coll
que impedix el moviment del cap.
• cast. tortícolis (m. o f.).
• angl. torticollis.
tos f. inv. Expulsió sobtada i sorollosa
de l’aire dels pulmons.
• cast. tos.
• angl. cough.
tos ferina f. Malaltia respiratòria infectocontagiosa, causada pel bacil Bordetella pertussis, caracteritzada per
violents accessos de tos convulsiva.
• cast. tosferina.
• angl. whooping cough.
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tossera f. Tos forta i insistent.
• cast. tos fuerte.
• angl. churchyard cough.
tossir v. intr. 1. Expel·lir d’una manera
violenta i sorollosa l’aire dels pulmons. 2. Tindre o patir tos.
• cast. toser.
• angl. 1. to cough. 2. to suffer from
cough.
tou de la cama m. Part carnosa de la
cama, inferior al genoll.
• cast. pantorrilla (f.).
• angl. calf.
toxèmia f. Acumulació de toxines en
la sang.
• cast. toxemia.
• angl. toxaemia.
tòxic -a 1. adj. i m. Que és (una substància) verinosa. 2. adj. Que està causat
per un verí.
• cast. tóxico -ca.
• angl. toxic.
toxicitat f. 1. Qualitat de tòxic. 2. Activitat tòxica d’una substància.
• cast. toxicidad.
• angl. toxicity.
toxicodèrmia f. Malaltia de la pell d’origen tòxic.
• cast. toxicodermia.
• angl. toxicoderma.
toxicogènic -a adj. Que produïx o secreta substàncies tòxiques.
• cast. toxicogénico -ca.
• angl. toxicogenic.
toxicòleg -òloga m. i f. Especialista en
toxicologia.
• cast. toxicólogo -ga.
• angl. toxicologist.
toxicologia f. Ciència quimicobiològica d’aplicació sanitària que estudia
els efectes, els antídots i el reconeixement dels verins, metzines o
tòxics.
• cast. toxicología.
• angl. toxicology.
toxicològic -a adj. De la toxicologia o
que hi té relació.

tractar v. tr. Aplicar (a un malalt o a
una malaltia) un determinat remei
o tractament.
• cast. tratar.
• angl. to treat.
tracte m. Columna, cordó, fascicle o
via que realitza una funció de conducció entre dos òrgans.
• cast. tracto.
• angl. tract.
tragit m. Moviment violent de l’estómac que provoca el vòmit.
• cast. nàusea (f.).
• angl. retching.
tragitar v. tr. Causar tragit.
• cast. dar náuseas.
• angl. to make nauseous.
tragus m. inv. Prominència cartilaginosa que es troba davant de l’orifici
extern del conducte auditiu.
• cast. trago.
• angl. tragus.
tramús m. Quilitis angular.
• cast. boceras (f. pl.).
• angl. perleche.
transducció f. 1. Transformació d’una
forma d’activitat biològica en una
altra. 2.Transformació d’una vivència psíquica en una vivència psicosomàtica.
• cast. transducción.
• angl. transduction.
transfondre v. tr. Fer passar (sang o un
altre líquid) d’una persona a una altra, per mitjà d’una transfusió.
• cast. transfundir.
• angl. to transfuse.
transfusió f. Operació que consistix a
fer passar un líquid, especialment
sang o alguns dels seus derivats,
d’un donant a un receptor.
• cast. transfusión.
• angl. transfusion.
transfusionista (o transfusioniste -a)
m. i f. Especialista en transfusions.
• cast. transfusionista.
• angl. blood transfusion technician.
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• cast. toxicológico -ca.
• angl. toxicologic.
toxicosi f. Estat morbós produït per
l’acció d’un tòxic.
• cast. toxicosis.
• angl. toxicosis.
toxigen -ígena adj. Que produïx toxines.
• cast. toxígeno -na.
• angl. toxigenic.
toxina f. 1. Substància tòxica i antigènica produïda per bacteris. 2. Verí
d’origen biològic.
• cast. toxina.
• angl. toxin.
toxoide 1. adj. Semblant a una toxina.
2. m. Toxina que per l’acció de la calor o del formol ha perdut les seues
propietats tòxiques, però que conserva les antigèniques.
• cast. toxoide.
• angl. toxoid.
toxoplasmosi f. Malaltia produïda pel
paràsit Tomoplasma gondii.
• cast. toxoplasmosis.
• angl. toxoplasmosis.
trabècula f. Septe que s’estén de la coberta d’un òrgan al seu interior i que
forma, juntament amb altres trabècules, una part essencial de l’estroma d’estos òrgans.
• cast. trabécula.
• angl. trabecula.
tracoma m. Inflamació de la còrnia
i de la conjuntiva, transmissible,
causada per Clamydia trachomatis,
productora de lesions en la còrnia
i en la conjuntiva que provoquen
ceguera.
• cast. tracoma.
• angl. trachoma.
tractament m. 1. Conjunt de mitjans
higiènics, farmacològics i quirúrgics
que es posa en pràctica per a curar
o alleujar una malaltia. 2. Mètode
especial de cura.
• cast. tratamiento.
• angl. treatment.
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transil·luminació f. Il·luminació, per
transparència, d’una cavitat.
• cast. transiluminación.
• angl. transillumination.
transmigració f. 1. Canvi de lloc, especialment, d’un lloc a un altre del
cos. 2. Diapedesi.
• cast. transmigración.
• angl. transmigration.
transmissió f. 1. Transferència, contagi
o comunicació de les malalties o de
les qualitats hereditàries. 2. Conductibilitat nerviosa.
• cast. transmisión.
• angl. transmission.
transpiració f. Pas dels humors del cos,
especialment de la suor, a l’exterior a
través de la pell.
• cast. transpiración.
• angl. transpiration.
transpirar v. intr. Secretar suor a través
de la pell.
• cast. transpirar.
• angl. to transpire.
transposició f. 1. Operació que consistix a trasplantar un empelt sense
fixar-lo completament fins que queda unit al lloc nou. 2. Situació inversa
anormal de les vísceres.
• cast. transposición.
• angl. transposition.
transsexual adj. i m. i f. 1. Que se sent
del sexe oposat a aquell al qual pertany biològicament. 2. Sotmés a un
procés de transsexualitat.
• cast. transexual.
• angl. transsexual.
transsonància f. Transmissió del so
d’una part del cos a una altra.
• cast. transonancia.
• angl. transonance.
transsudació f. Acció o procés de transsudar.
• cast. trasudación.
• angl. transudation.
transsudar v. intr. 1. Passar (un líquid) a
través dels porus d’un cos en forma
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de gotetes. 2. Suar. 3. Eixir, sèrum o líquid, a través de les membranes que
el contenen.
• cast. trasudar.
• angl. to transudate.
trapezi m. 1. Franja de fibres transverses en la porció inferior de la protuberància anular. 2. Múscul ample,
de forma triangular, situat en la
part superior de l’esquena, que unix
l’omòplat amb la columna vertebral.
3. Os curt i de forma cuboide, que és
el primer de la segona fila del carp.
• cast. trapecio.
• angl. 1 i 2. trapezium. 3. trapezium
bone.
trapezoide m. Os curt, esponjós, de
forma cuboide, situat en la segona
fila del carp, entre el trapezi i l’os
gran.
• cast. trapezoide.
• angl. trapezoid bone.
tràquea f. Conducte cilíndric format
per una sèrie d’anells cartilaginosos
que, continuant la laringe, baixa al
llarg del coll per davant de l’esòfag
i es bifurca en el seu extrem inferior
formant els dos bronquis.
• cast. tráquea.
• angl. trachea.
traqueal adj. De la tràquea o que hi té
relació.
• cast. traqueal.
• angl. tracheal.
traqueïtis f. inv. Inflamació de la tràquea.
• cast. traqueítis.
• angl. tracheitis.
traqueloplàstia f. Cirurgia plàstica del
coll uterí.
• cast. traqueloplastia.
• angl. tracheloplasty.
traqueoplàstia f. Cirurgia plàstica realitzada en la tràquea.
• cast. traqueoplastia.
• angl. tracheoplasty.
traqueoscòpia f. Visualització endoscòpica de la tràquea.

traumatologia f. Part de la medicina
que s’ocupa dels traumatismes i
dels seus efectes.
• cast. traumatología.
• angl. traumatology.
traumatològic -a adj. De la traumatologia o que hi té relació.
• cast. traumatológico -ca.
• angl. orthopaedic.
tremolejar v. intr. Tremolar d’una manera contínua i amb moviments
molt ràpids.
• cast. temblequear.
• angl. to quiver.
trencadura f. 1. Discontinuïtat produïda en un teixit, un òrgan o una part
com a resultat d’una alteració mecànica o estructural. 2. Hèrnia.
• cast. 1. rotura. 2. hernia.
• angl. 1. break. 2. hernia.
trencar v. 1. tr. i pron. Fracturar (un
membre o una part del cos). 2. pron.
Contraure una hèrnia.
• cast. 1. romper, fracturar. 2. quebrarse.
• angl. 1. to fracture. 2. to give oneself a hernia.
trepà m. Instrument quirúrgic que
s’utilitza per a foradar ossos, especialment els cranials.
• cast. trépano.
• angl. trephine.
trepador m. Trepà.
• cast. trépano.
• angl. trephine.
trepanació f. Operació que consistix a
practicar una obertura en els ossos,
especialment els cranials, amb un
trepà o un instrument semblant.
• cast. trepanación.
• angl. trephination.
trepanar v. tr. Fer una trepanació.
• cast. trepanar.
• angl. to trephinate.
tríada f. Conjunt dels tres símptomes
principals que caracteritzen una malaltia.

T
VOCABULARI

• cast. traqueoscopia.
• angl. tracheoscopy.
traqueotomia f. Operació que consistix a obrir la tràquea, a fi de facilitar
la respiració del pacient.
• cast. traqueotomía.
• angl. tracheotomy.
trasplantament m. 1. Operació de
trasplantar un òrgan o un teixit
sobre un organisme receptor. 2. Òrgan o teixit trasplantats.
• cast. trasplante.
• angl. 1. transplantation. 2. organ
transplantation, tissue transplantation.
trasplantar v. tr. 1. Mudar (un teixit o
un òrgan) d’un individu a un altre o
a una altra part del cos del mateix
individu. 2. Mudar un teixit o un òrgan (a una persona).
• cast. trasplantar.
• angl. to transplant.
trastorn m. Alteració morbosa de l’organisme.
• cast. trastorno.
• angl. disorder.
trauma m. 1. Esdeveniment o experiència, físic o psíquic, que produïx una
ferida o una pertorbació neuropsíquica important. 2. Traumatisme.
• cast. trauma.
• angl. trauma.
traumàtic -a adj. D’un trauma o d’un
traumatisme, o que hi té relació.
• cast. traumático -ca.
• angl. traumatic.
traumatisme m. 1. Lesió interna o
externa provocada per una violència exterior. 2. Estat de l’organisme
afectat d’una ferida o contusió
greus. 3. Procés traumàtic.
• cast. traumatismo.
• angl. traumatism.
traumatòleg -òloga m. i f. Especialista
en traumatologia.
• cast. traumatólogo -ga.
• angl. trauma specialist.
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• cast. tríada.
• angl. triad.
triangle m. Estructura o regió anatòmica en forma de triangle.
• cast. triángulo.
• angl. triangle.
tríceps m. inv. 1. Múscul que en un
dels seus extrems té tres tendons
que s’unixen amb l’os. 2. Múscul
de la regió posterior de l’avantbraç.
• cast. tríceps.
• angl. triceps.
tricobacteriosi f. Infecció bacteriana
dels pèls causada típicament pel
Corynebacterium flavescens.
• cast. tricobacteriosis.
• angl. trichobacteriosis.
tricòfit m. Fong del gènere Trichophyton, paràsit de la pell, productor de
les tinyes o del peu d’atleta, entre
altres patologies.
• cast. tricófito.
• angl. trichophyton.
tricofitosi f. Afecció cutània causada
per un tricòfit.
• cast. tricofitosis.
• angl. trichophytosis.
tricoma m. 1. Excrescència de la pell
semblant a un pèl. 2. Plica.
• cast. tricoma.
• angl. trichome.
tricomatós -osa adj. Afectat de tricoma o plica.
• cast. tricomatoso -sa.
• angl. trichomatous.
tricòmic -a adj. Del tricoma o que hi té
relació.
• cast. tricómico -ca.
• angl. trichomic.
tricomicosi f. Tricobacteriosi.
• cast. tricomicosis.
• angl. trichomycosis.
tricopatia f. Afecció del pèl o dels cabells.
• cast. tricopatía.
• angl. trichopathy.
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tricosi f. Aparició de pèls en parts que
normalment no en tenen.
• cast. tricosis.
• angl. trichosis.
trifacial 1. adj. Del trigemin o que hi té
relació. 2. m. Nervi trigemin.
• cast. trifacial.
• angl. trifacial.
trigemin -èmina 1. adj. Del trigemin o
que hi té relació. 2. m. Cinqué parell
de nervis cranials.
• cast. trigémino -na.
• angl. 1. trigeminal. 2. trigeminus.
trígon m. 1. Àrea o espai triangular, triangle. 2. Triangle.
• cast. trígono.
• angl. trigone.
trigonocefàlia f. Deformitat en la qual
el crani, vist per dalt, té l’aspecte
d’un triangle en la part anterior, amb
el vèrtex situat en la zona frontal.
• cast. trigonocefalia.
• angl. trigonocephaly.
trilobat -ada adj. Proveït de tres lòbuls.
• cast. trilobulado -da.
• angl. trilobate.
trilocular adj. Que presenta tres cavitats o compartiments.
• cast. trilocular.
• angl. trilocular.
trilogia f. Tríada.
• cast. trilogía.
• angl. trilogy.
tripa f. [usat generalment en plural]
1. Budell. 2. Ventre, panxa.
• cast. tripa.
• angl. 1. intestine. 2. abdomen.
triplegia f. Hemiplegia acompanyada
de paràlisi d’un membre de l’altre
costat.
• cast. triplejía.
• angl. triplegia.
triplopia f. Visió triple dels objectes a
causa d’una afecció de l’ull.
• cast. triplopía.
• angl. triplopia.

• cast. tróclea.
• angl. trochlea.
troclear adj. 1. D’una tròclea o que hi
té relació. 2. Que té la forma d’una
tròclea.
• cast. troclear.
• angl. trochlear.
tròfic -a adj. Que fa referència a la nutrició de teixits, òrgans i organismes.
• cast. trófico -ca.
• angl. trophic.
trofoneurosi f. Denominació genèrica de les lesions tròfiques consecutives a una malaltia o lesió
dels nervis d’una part del cos.
• cast. trofoneurosis.
• angl. trophoneurosis.
trombastènia f. Forma de diàtesi hemorràgica caracteritzada per la debilitat funcional de les plaquetes.
• cast. trombastenia.
• angl. thrombasthenia.
trombe m. 1. Massa sanguínia coagulada dins d’un vas. 2. Coàgul sanguini al voltant d’una vena seccionada. 3. Tumor constituït per sang
infiltrada en el teixit conjuntiu.
• cast. trombo.
• angl. thrombus.
trombectomia f. Operació que consistix a extraure un trombe d’una
artèria o d’una vena.
• cast. trombectomía.
• angl. thrombectomy.
tromboangiïtis f. inv. Inflamació de les
parets internes d’un vas sanguini
amb formació d’un coàgul.
• cast. tromboanginitis.
• angl. thromboanginitis.
tromboarteritis f. inv. Inflamació d’una
artèria combinada amb trombosi o
dependent d’esta.
• cast. tromboarteritis.
• angl. tromboarteritis.
trombòcit m. Plaqueta.
• cast. trombocito.
• angl. thrombocyte.
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triquiasi f. Desviació de les pestanyes
cap a la còrnia.
• cast. triquiasis.
• angl. trichiasis.
triquinós -osa 1. adj. De la triquina o
de la triquinosi, o que hi té relació.
2. adj. i m. i f. Envaït per la triquina,
malalt de triquinosi.
• cast. triquinoso -sa.
• angl. trichinous.
triquinosi f. Malaltia parasitària, causada per la presència de triquina en
els músculs, deguda a la ingestió de
carn de porc parasitada.
• cast. triquinosis.
• angl. trichinosi.
trisme m. Rigidesa espasmòdica dels
músculs masticatoris que tanca fermament la boca.
• cast. trismo.
• angl. trismus.
tritanòpsia f. Ceguera per al color blau
violaci.
• cast. tritanopía.
• angl. tritanopia.
trocànter m. Prominència o tuberositat òssia situada per davall del coll
del fèmur.
• cast. trocánter.
• angl. trochanter.
trocar m. Instrument utilitzat per a la
pràctica de puncions evacuants de
líquid format en una cavitat o en
una part del cos.
• cast. trocar.
• angl. trocar.
tròclea f. 1. Òrgan o estructura anatòmica de forma semblant a una
corriola. 2. Eminència articular, en
la part interna de l’extremitat inferior de l’húmer, que forma una espècie de corriola sobre la qual gira
el cúbit. 3. Anell fibrós, en la porció
anterior i superior de la paret interna de l’òrbita, per la qual passa el
tendó del múscul oblic superior de
l’ull.
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trombocitopatia f. Malaltia caracteritzada per presentar anomalies de les
plaquetes.
• cast. trombocitopatia.
• angl. platelet function disorder.
trombocitopènia f. Trombopènia.
• cast. trombocitopenia.
• angl. thrombocytopenia.
trombocitosi f. Augment de la quantitat de plaquetes en la sang circulant.
• cast. trombocitosis.
• angl. thrombocytosis.
tromboembòlia f. Oclusió completa
d’un vas sanguini o embòlia provocada per un trombe.
• cast. tromboembolia.
• angl. thromboembolism.
tromboflebitis f. inv. Inflamació sèptica d’una vena superficial seguida
de la formació d’un trombe.
• cast. tromboflebitis.
• angl. thrombophlebitis.
trombogen -ògena adj. Que produïx
trombes o coàguls.
• cast. trombógeno -na.
• angl. thrombogenic.
trombòlisi f. Lisi o destrucció d’un
trombe.
• cast. trombólisis.
• angl. thrombolysis.
trombopatia f. Alteració de la producció o de la funció de les plaquetes.
• cast. trombopatia.
• angl. thrombopathy.
trombopènia f. Disminució de la quantitat de plaquetes de la sang circulant.
• cast. trombopenia.
• angl. thrombocytopenia.
trombopoesi f. Formació de plaquetes
sanguínies i d’elements necessaris
per a la reproducció de trombes.
• cast. trombopoyesis.
• angl. thrombopoiesis.
trombosi f. Formació d’un trombe
dins d’un vas sanguini.
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• cast. trombosis.
• angl. thrombosis.
trombòtic -a adj. 1. De la trombosi o
que hi té relació. 2. Que provoca
trombosi.
• cast. trombótico -ca.
• angl. 1. thrombotic. 2. thrombogenic.
trompa f. Òrgan que per la seua forma
tubular o per la seua cavitat cònica
té semblança amb la trompa.
• cast. trompa.
• angl. tube.
trompa d’Eustaqui f. Canal de comunicació entre la faringe i la cavitat
timpànica.
• cast. trompa de Eustaquio.
• angl. Eustachian tube.
trompa de Fal·lopi f. Tub membranós
que va des de l’angle superior de
l’úter fins a l’ovari del costat corresponent.
• cast. trompa de Falopio.
• angl. Fallopian tube.
tronc m. 1. Cos, amb excepció del cap
i de les extremitats. 2. Part principal
d’un vas o d’un nervi.
• cast. tronco.
• angl. 1. trunk. 2. stem.
troquí m. Tubèrcul de l’extrem superior de l’húmer.
• cast. troquín.
• angl. lesser tuberosity of humerus.
tròquiter m. Tuberositat de l’extrem
superior de l’húmer.
• cast. troquíter.
• angl. greater tuberosity of humerus.
tub m. Part, òrgan o estructura en forma de canó o peça cilíndrica.
• cast. tubo.
• angl. tube.
tuba f. Trompa.
• cast. trompa.
• angl. tube.
tubari -ària adj. De la tuba o trompa
anatòmica, o que hi té relació.

• cast. tuberculosis.
• angl. tuberculosis.
tuberositat f. Prominència ampla en
un os, per a la implantació de lligaments o tendons.
• cast. tuberosidad.
• angl. tuberosity.
tubotimpànic -a adj. De la trompa
d’Eustaqui i de la caixa timpànica, o
que hi té relació.
• cast. tubotimpánico -ca.
• angl. tubotympanal.
tubovaginal adj. De la trompa de Fallopi i de la vagina, o que hi té relació.
• cast. tubovaginal.
• angl. tubovaginal.
túbul m. Tub minúscul, de dimensions
generalment microscòpiques.
• cast. túbulo.
• angl. tubule.
tularèmia f. Malaltia contagiosa produïda pel bacil Pasturella tularensis,
transmesa a l’home pel contacte
amb animals rosegadors malalts o
per picades d’insectes o caparres.
• cast. tularemia.
• angl. tularaemia.
tumefacció f. Augment de volum
d’una part del cos per una inflamació, un tumor o un edema.
• cast. tumefacción.
• angl. tumefaction.
tumefacte -a adj. Afectat de tumefacció.
• cast. tumefacto -ta.
• angl. swollen.
tumescència f. Tumefacció lleugera.
• cast. tumescencia.
• angl. tumescence.
tumiditat f. Tumefacció.
• cast. tumefacción.
• angl. tumidity.
tumor m. 1. Massa anormal de teixit
cel·lular nou que té un creixement
autònom i independent del teixit
que l’envolta i al qual sobrepassa.
2. Tumefacció.
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• cast. tubárico -ca.
• angl. tubal.
túber m. Nuc, tuberositat, tubèrcul.
• cast. tuberosidad.
• angl. tuberosity.
tubèrcul m. 1. Protuberància d’un òrgan, especialment d’un os. 2. Producte morbós, dur al principi, que
després s’ablanix i presenta l’aspecte i la consistència del pus.
• cast. tubérculo.
• angl. tubercle.
tuberculina f. Extret de cultius de
bacils tuberculosos que s’usa en el
diagnòstic de la tuberculosi fent un
test cutani per a detectar els casos
d’infecció.
• cast. tuberculina.
• angl. tuberculin.
tuberculització f. 1. Formació d’un o
més tubèrculs. 2. Infecció amb el
bacil de Koch. 3. Tractament d’un
malalt amb la tuberculina.
• cast. tuberculización.
• angl. tuberculisation.
tuberculitzar v. tr. 1. Causar la tuberculització (d’un òrgan). 2. Efectuar una
tuberculització (en un malalt).
• cast. tuberculizar.
• angl. to tuberculise.
tuberculoma m. 1. Neoformació produïda pel bacil tuberculós. 2. Tumoració formada per la conglomeració
de tubèrculs. 3. Abscés tuberculós.
• cast. tuberculoma.
• angl. tuberculoma.
tuberculós -osa 1. adj. De la tuberculosi o que hi té relació. 2. adj. i m. i f.
Que patix tuberculosi.
• cast. tuberculoso -sa.
• angl. tuberculous.
tuberculosi f. Malaltia infecciosa, contagiosa i inoculable, causada pel
bacil de Koch (Mycobacterium tuberculosis), que produïx una lesió inflamatòria, productiva i exsudativa,
amb tendència a la necrosi caseosa.
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• cast. tumor.
• angl. tumour.
tumoració f. Tumefacció.
• cast. tumoración.
• angl. tumoration.
tumoral adj. Del tumor o que hi té relació.
• cast. tumoral.
• angl. tumour.
tumorós -osa adj. Que té tumors.
• cast. tumoroso -sa.
• angl. tumourous.
túnica f. Membrana o capa prima que
cobrix o delimita un òrgan o una
part del cos.
• cast. túnica.
• angl. tunica.
turgent adj. Unflat per excés de líquid
en els vasos o en els intersticis tissulars.
• cast. turgente.
• angl. turgid.
turgescència f. Tumefacció.
• cast. turgencia.
• angl. turgescence.
turgescent adj. Tumefacte.
• cast. turgescente.
• angl. turgid.
turmell m. 1. Protuberància òssia del
peroné i de la tíbia en el lloc on la
cama s’ajunta amb el peu. 2. Regió
corresponent al turmell, generalment amb inclusió de la part inferior de la cama.
• cast. tobillo.
• angl. 1. ankle. 2. ankle region.
turmeller -a adj. Del turmell o que hi
té relació.
• cast. tobillero -ra.
• angl. talar.
turmellera f. Defensa, generalment
consistent en una bena elàstica,
amb la qual se subjecta i es protegix el turmell per a evitar o per a
alleujar el dolor de girades de peu.
• cast. tobillera.
• angl. ankle guard.
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turunda f. Bolic de gasa, cotó o un altre material similar que s’utilitza per
a absorbir un líquid o netejar una
superfície del cos.
• cast. torunda.
• angl. swab.
tussigen -ígena adj. Que engendra o
provoca la tos.
• cast. tusígeno -na.
• angl. cough-inducing.

• cast. ulceroso -sa.
• angl. ulcerous.
ulitis f. inv. Gingivitis
• cast. ulitis, gingivitis.
• angl. gingivitis.
ull m. Òrgan de la visió que rep les
imatges de l’exterior i les transmet
al cervell a través del nervi òptic.
• cast. ojo.
• angl. eye.
ull de poll m. Superposició de capes
dures de l’epidermis que envaïxen
capes dèrmiques per mitjà d’una
prolongació anomenada arrel, especialment en els dits dels peus.
• cast. ojo de gallo.
• angl. corn.
ullal m. Clau.
• cast. colmillo.
• angl. canine tooth.
ulleres f. pl. 1. Instrument òptic per a
corregir els defectes de la visió o
protegir els òrgans de la vista, format per un parell de vidres muntats
en una armadura que se sosté en
el nas i en les orelles. 2. Taca moradenca que es fa al voltant dels ulls
o davall de la parpella inferior i que
sol produir-se per fatiga, insomni o
malaltia.
• cast. 1. gafas. 2. ojeras.
• angl. 1. glasses. 2. bags under the
eyes.
ulna f. Cúbit.
• cast. ulna.
• angl. ulna.
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UCI abr. Unitat de cures intensives.
• cast. UCI.
• angl. ICU.
ulàlgia f. Dolor en les genives.
• cast. ulalgia.
• angl. ulalgia.
ulatròfia f. Atròfia de les genives que
deixa al descobert el cement.
• cast. ulatrofia.
• angl. ulatrophy.
úlcera f. Lesió de la pell o de les mucoses que causa la desintegració gradual dels teixits afectats.
• cast. úlcera.
• angl. ulcer.
ulceració f. 1. Formació d’una úlcera.
2. Úlcera, especialment la superficial.
• cast. ulceración.
• angl. ulceration.
ulcerar v. tr. i pron. Causar una úlcera,
llagar.
• cast. ulcerar.
• angl. to ulcerate.
ulceratiu -iva adj. Que produïx úlceres.
• cast. ulcerativo -va.
• angl. ulcerative.
ulcerogènic -a adj. Que pot produir
(especialment un medicament) una
úlcera.
• cast. ulcerogénico -ca.
• angl. ulcerogenic.
ulcerós -osa 1. adj. D’una úlcera o que
hi té relació. 2. adj. i m. i f. Que té úlceres.
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ulnar 1. adj. De l’os cúbit o del cubital,
o que hi té relació. 2. m. Os piramidal o cuneïforme del carp.
• cast. ulnar.
• angl. ulnar.
uloma m. Tumor o tumefacció de les
genives.
• cast. uloma.
• angl. uloma.
ultrasonografia f. Tècnica per a visualitzar les estructures profundes de
l’organisme, per mitjà de la gravació
del reflex de les ones ultrasòniques
dirigides a l’interior dels teixits.
• cast. ultrasonografía.
• angl. ultrasonography.
ultrasonoteràpia f. Tractament d’afeccions reumàtiques i nervioses per
mitjà d’ultrasons.
• cast. ultrasonoterapia.
• angl. ultrasound therapy.
ululació f. Acció d’alguns malalts nerviosos que proferixen crits violents.
• cast. ululación.
• angl. ululation.
umbilical adj. Del melic o que hi té
relació.
• cast. umbilical.
• angl. umbilical.
unciforme adj. Que té forma de ganxo.
• cast. unciforme.
• angl. unciform.
unflar v. tr. i pron. Fer augmentar de
volum.
• cast. hinchar.
• angl. to swell up.
unflor f. 1. Tumefacció. 2. Distensió deguda a un unflament.
• cast. 1. hinchazón. 2. edema (m.).
• angl. 1. swelling. 2. edema.
ungla f. 1. Làmina còrnia que naix i
creix en les extremitats dels dits, i
les protegix. 2. Excrescència en forma de mitjalluna, semblant a l’arrel
d’una ungla, especialment el tumor
dur que es forma damunt de les
parpelles.
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• cast. uña.
• angl. nail.
unglera f. Ferida que fan les ungles
quan creixen d’una manera anòmala i penetren en la carn.
• cast. uñero (m.).
• angl. ingrowing nail.
ungüent m. Medicament compost de
diverses classes de greix, que sol
portar algun producte actiu i que
s’aplica damunt de la pell per a curar algunes afeccions.
• cast. ungüento.
• angl. ointment.
unguial adj. De l’ungla o que hi té relació.
• cast. ungueal.
• angl. ungual.
unguis m. inv. Os laminar de forma
quadrilàtera, parell, situat en la part
inferior i interna de cadascuna de
les òrbites.
• cast. unguis.
• angl. unguis.
unió f. 1. Articulació 1. 2. Consolidació
dels llavis d’una ferida o dels fragments d’un os.
• cast. unión.
• angl. junction.
unitat de cures intensives f. Unitat
d’un centre hospitalari, on atenen i
vigilen els malalts greus d’una manera ininterrompuda.
• cast. unidad de cuidados intensivos.
• angl. intensive care unit.
unitat de vigilància intensiva f. Unitat de cures intensives.
• cast. unidad de vigilancia intensiva.
• angl. critical care unit.
uranoplàstia f. Cirurgia plàstica del
paladar.
• cast. uranoplastia.
• angl. uranoplasty.
uranoplegia f. Paràlisi del vel del paladar.

• cast. ureteritis.
• angl. ureteritis.
ureterocele f. 1. Dilatació de l’extrem
inferior de l’urèter. 2. Hèrnia de
l’urèter o que conté un urèter.
• cast. ureterocele.
• angl. ureterocele.
ureteropelvià -ana adj. De l’uréter i
de la pelvis renal alhora, o que hi té
relació.
• cast. ureteropelviano -na.
• angl. pyeloureteral.
urètic -a adj. De l’orina o que hi té relació.
• cast. urético -ca.
• angl. uretic.
uretra f. Conducte membranós per on
s’expel·lix l’orina acumulada en la
bufeta.
• cast. uretra.
• angl. urethra.
uretral adj. De la uretra o que hi té relació.
• cast. uretral.
• angl. urethral.
uretràlgia f. Dolor en la uretra.
• cast. uretralgia.
• angl. urethralgia.
uretritis f. inv. Inflamació de la uretra.
• cast. uretritis.
• angl. urethritis.
uretrocele f. 1. Prolapse de la uretra
femenina pel meat urinari. 2. Hèrnia
de la uretra en la vagina.
• cast. uretrocele.
• angl. urethrocele.
uretroplàstia f. Cirurgia plàstica de la
uretra.
• cast. uretroplastia.
• angl. urethroplasty.
uretrorràgia f. Hemorràgia de la uretra.
• cast. uretrorragia.
• angl. urethrorrhagia.
uretroscopi m. Endoscopi per a l’examen de la uretra.
• cast. uretroscopio.
• angl. urethroscope.
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• cast. uranoplejía.
• angl. uranoplegia.
uratúria f. Presència d’un excés d’urats
en l’orina.
• cast. uraturia.
• angl. uraturia.
urçol m. Mussol.
• cast. orzuelo.
• angl. stye.
urèmia f. 1. Concentració d’urea en la
sang. 2. Síndrome deguda a la retenció i acumulació de substàncies
nitrogenades en la sang a conseqüència d’una insuficiència renal.
• cast. uremia.
• angl. uraemia.
urèmic -a adj. De la urèmia o que hi té
relació.
• cast. urémico -ca.
• angl. uraemic.
ureòmetre m. Aparell per a determinar la quantitat d’urea present en
l’orina.
• cast. ureómetro.
• angl. ureometre.
ureopoesi f. Formació de la urea.
• cast. ureopoyesis.
• angl. ureopoiesis.
ureotèlic -a adj. Que excreta urea com
a principal producte de la degradació dels aminoàcids.
• cast. ureotélico -ca.
• angl. ureotelic.
urèter m. Conducte cilíndric, estret i
parell, pel qual baixa l’orina des del
renyó a la bufeta.
• cast. uréter.
• angl. ureter.
ureteral adj. De l’urèter o que hi té relació.
• cast. ureteral.
• angl. ureteral.
ureterèctasi f. Distensió de l’urèter.
• cast. ureterectasia.
• angl. ureterectasia.
ureteritis f. inv. Inflamació, aguda o
crònica, de l’urèter.

DE LES CIÈNCIES DE LA SALUT

uretroscopi

379

uretroscòpia f. Inspecció visual de la
uretra per mitjà de l’uretroscopi.
• cast. uretroscopia.
• angl. urethroscopy.
uretrostomia f. Intervenció quirúrgica
que consistix a crear un estoma permanent de la uretra a la superfície
perineal.
• cast. uretrostomía.
• angl. urethrostomy.
uretrotomia f. Incisió quirúrgica en la
paret de la uretra, generalment en
una porció estenosada.
• cast. uretrotomía.
• angl. urethrotomy.
urgència f. 1. Malaltia o traumatisme,
generalment de caràcter greu, que
requerix un tractament immediat.
2. pl. Instal·lacions d’un hospital preparades per a atendre casos que requerixen una assistència immediata.
3. pl. Servici de medicina domiciliària que proporciona ràpidament un
tractament mèdic.
• cast. urgencia.
• angl. 1. emergency. 2. emergency
room. 3. Primary Care Emergency
Service.
úric -a adj. De la urea o de l’àcid úric, o
que hi té relació.
• cast. úrico -ca.
• angl. uric.
uricèmia f. Concentració d’àcid úric en
la sang.
• cast. uricemia.
• angl. uricaemia.
urinari -ària adj. De l’orina o que hi té
relació.
• cast. urinario -ria.
• angl. urinary.
urocultiu m. Tècnica de laboratori que
permet el recompte i la identificació de microbis patògens presents
en l’orina, gràcies al cultiu d’esta en
mitjans específics.
• cast. urocultivo.
• angl. urine culture.
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urografia f. Radiografia de les vies urinàries o d’una de les seues parts,
per mitjà de la injecció d’un contrast radioopac.
• cast. urografía.
• angl. urography.
uròleg -òloga m. i f. Especialista en urologia.
• cast. urólogo -ga.
• angl. urologist.
uròlit m. Càlcul urinari.
• cast. urolito.
• angl. urolith.
urolitiasi f. Litiasi urinària.
• cast. urolitiasis.
• angl. urolithiasis.
urologia f. Part de la medicina que
s’ocupa de l’aparell urinari.
• cast. urología.
• angl. urology.
urològic -a adj. De la urologia o que hi
té relació.
• cast. urológico -ca.
• angl. urologic.
uroscòpia f. Examen físic i químic de
l’orina amb finalitats diagnòstiques.
• cast. uroscopia.
• angl. uroscopy.
urticació f. 1. Excitació revulsiva produïda colpejant amb un manoll d’ortigues fresques usada antigament
en el tractament d’algunes paràlisis
perifèriques. 2. Sensació urent com
la que produïx el contacte de les ortigues amb la pell.
• cast. urticación.
• angl. urtication.
urticant adj. Que produïx urticària.
• cast. urticante.
• angl. urticant.
urticària f. Afecció cutània consistent
en l’aparició sobtada de pàpules
rosades, acompanyades d’una intensa coentor o picor, que desapareixen en poc de temps.
• cast. urticaria.
• angl. urticaria.
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úter m. Òrgan de l’aparell reproductor
femení encarregat de mantindre
l’embrió en condicions adequades
durant el seu creixement.
• cast. útero.
• angl. uterus.
uterí -ina adj. De l’úter o que hi té relació.
• cast. uterino -na.
• angl. uterine.
utricle m. 1. Vesícula o sac de dimensions reduïdes. 2. Òrgan de l’orella
interna, que conté els elements
sensibles a la gravetat i a les acceleracions.
• cast. utrículo.
• angl. utricle.
utricular adj. 1. De l’utricle o que hi té
relació. 2. Semblant a un utricle.
• cast. utricular.
• angl. utricular.
úvea f. Capa pigmentària i vascular de
l’ull situada entre l’escleròtica i la retina i integrada per la coroide, l’iris i
el cos ciliar.
• cast. úvea.
• angl. uvea.
uveal adj. De l’úvea o que hi té relació.
• cast. uveal.
• angl. uveal.
uveïtis f. inv. Inflamació de l’úvea.
• cast. uveítis.
• angl. uveitis.
UVI abr. Unitat de vigilància intensiva.
• cast. UVI.
• angl. CCU.
úvula f. Prominència cònica menuda
de la part mitjana del vel del paladar.
• cast. úvula.
• angl. uvula.
uvular adj. De l’úvula o que hi té relació.
• cast. uvular.
• angl. uvular.
uvulitis f. inv. Inflamació de l’úvula palatina.
• cast. uvulitis.
• angl. uvulitis.
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parat adequadament, per a preservar-lo d’una malaltia determinada.
• cast. vacunar.
• angl. to vaccinate.
vacuoextractor m. Aparell obstètric
que, per mitjà del buit, orienta i extrau el cap del fetus.
• cast. vacuoextractor.
• angl. vacuum extractor.
vagal adj. Del nervi vague o que hi té
relació.
• cast. vagal.
• angl. vagal.
vagina f. Òrgan de l’aparell reproductor femení, consistent en un conducte membranós i fibrós, situat
entre l’úter i els genitals externs.
• cast. vagina.
• angl. vagina.
vaginal 1. adj. De la vagina o que hi té
relació. 2. adj. Que té forma de baina. 3. f. Serosa que cobrix o invagina
el testicle i l’epidídim.
• cast. 1 i 2. vaginal. 3. túnica vaginal.
• angl. 1 i 2. vaginal. 3. tunica vaginalis testis.
vaginalitis f. inv. Inflamació de la túnica vaginal del testicle.
• cast. vaginalitis.
• angl. vaginalitis.
vaginisme m. Contracció dolorosa de
la vagina que dificulta o impedix el
coit.
• cast. vaginismo.
• angl. vaginismus.
vaginitis f. inv. 1. Inflamació de la mu-
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vaccí m. 1. Malaltia general, observada
sobretot en les vaques, però també
en els equins i en l’home, que es caracteritza per l’erupció de pústules.
2. Vacuna.
• cast. vacuna.
• angl. 1. cowpox. 2. vaccine.
vaccinació f. Vacunació.
• cast. vacunación.
• angl. vaccination.
vaccinador -a adj. i m. i f. Vacunador.
• cast. vacunador -ra.
• angl. vaccinator.
vaccinar v. tr. Vacunar.
• cast. vacunar.
• angl. to vaccinate.
vacuna f. 1. Preparat que estimula la
formació d’anticossos, amb la qual
cosa s’aconseguix la immunització
contra diverses infeccions. 2. Limfa
provinent d’algun animal afectat del
vaccí i que, injectada en l’organisme
humà, l’immunitza contra la pigota.
• cast. vacuna.
• angl. 1. vaccine. 2. smallpox vaccine.
vacunació f. Acció de vacunar.
• cast. vacunación.
• angl. vaccination.
vacunador -a 1. adj. Que vacuna o aprofita per a vacunar. 2. m. i f. Professional sanitari que es dedica a vacunar.
• cast. vacunador -ra.
• angl. 1. vaccinating. 2. vaccinator,
vaccinist.
vacunar v. tr. Aplicar (a una persona)
un virus o un principi orgànic pre-
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cosa vaginal. 2. Inflamació de la baina d’un òrgan.
• cast. vaginitis.
• angl. vaginitis.
vaginoscòpia f. Colposcòpia.
• cast. vaginoscopia.
• angl. vaginoscopy.
vaginotomia f. Incisió quirúrgica de la
vagina.
• cast. vaginotomía.
• angl. vaginotomy.
vagotomia f. 1. Secció quirúrgica del
nervi vague. 2. Blocatge del nervi
vague per mitjà de fàrmacs.
• cast. vagotomía.
• angl. vagotomy.
vagotonia f. Excitabilitat excessiva del
nervi vague.
• cast. vagotonía.
• angl. vagotonia.
vague m. Nervi mixt que s’origina en la
cara lateral del bulb raquidi.
• cast. vago.
• angl. vagus nerve.
valg -a adj. Que té (un element anatòmic, generalment articular) l’os desviat cap a fora a causa d’una malformació congènita.
• cast. valgo -ga.
• angl. valgus.
valva f. 1. Part d’una vàlvula. 2. Instrument de cirurgia en forma de làmina corba doblegada que servix per
a separar les parets d’una cavitat o
les vores d’una incisió quirúrgica.
• cast. valva.
• angl. valve.
valviforme adj. 1. Que té forma de valva o de vàlvula. 2. Que actua com
una vàlvula.
• cast. valviforme.
• angl. valviform.
vàlvula f. Òrgan muscular, conjuntiu o
dèrmic, que permet el tancament i
l’obertura d’algun orifici.
• cast. válvula.
• angl. valve.
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valvulitis f. inv. Procés inflamatori d’una
vàlvula, especialment cardíaca.
• cast. valvulitis.
• angl. valvulitis.
valvuloplàstia f. Operació correctora d’una vàlvula cardíaca afectada
d’estenosi o d’insuficiència.
• cast. valvuloplastia.
• angl. valvuloplasty.
valvulotomia f. Incisió quirúrgica
d’una vàlvula.
• cast. valvulotomía.
• angl. valvulotomy.
var -a adj. Que té l’os (un peu, un genoll) desviat cap a dins.
• cast. varo -ra.
• angl. varus.
variça f. Variu.
• cast. variz.
• angl. varicose vein.
varicel·la f. Malaltia infecciosa contagiosa de caràcter endèmic i epidèmic, que afecta els xiquets i que es
caracteritza per una erupció semblant a la de la pigota benigna.
• cast. varicela.
• angl. chickenpox.
varicocele f. Dilatació varicosa de les
venes de l’escrot i del cordó espermàtic.
• cast. varicocele.
• angl. varicocele.
varicós -osa adj. 1. De les varius o que
hi té relació. 2. De la naturalesa
d’una variu. 3. Que presenta (un
membre o una part del cos) varius.
• cast. varicoso -sa.
• angl. varicose.
varicosi f. Estat varicós de les venes
d’una part del cos.
• cast. varicosis.
• angl. varicosis.
varicositat f. Variu, especialment les venes dilatades de la xarxa cutània, que
no arriben a formar prominència.
• cast. varicosidad.
• angl. varicosity.

cial del conducte deferent, i que
s’utilitza com a mètode d’esterilització de l’home.
• cast. vasectomía.
• angl. vasectomy.
vasectomitzar v. tr. Efectuar una vasectomia (a un home).
• cast. vasectomizar.
• angl. to vasectomise.
vasoconstricció f. Disminució del calibre dels vasos.
• cast. vasoconstricción.
• angl. vasoconstriction.
vasoconstrictor -a adj. i m. Que produïx vasoconstricció.
• cast. vasoconstrictor -ra.
• angl. vasoconstrictor.
vasodilatació f. Dilatació dels vasos.
• cast. vasodilatación.
• angl. vasodilation.
vasodilatador -a adj. i m. Que produïx
vasodilatació.
• cast. vasodilatador -ra.
• angl. vasodilator.
vasomotor -a 1. adj. Que produïx la
contracció o dilatació dels vasos. 2.
adj. i m. Que presenta (un agent o
un nervi) la propietat vasomotora.
• cast. vasomotor -ra.
• angl. vasomotor.
vector -a adj. Que porta (un agent
físic o biològic) un germen patogen a un individu sa, com a simple
transportador o com a hoste parasitat.
• cast. vector -ra.
• angl. vector.
vegetació f. 1. Protuberància carnosa en la superfície dels teguments
o de les ferides, especialment els
papil·lomes benignes dels genitals.
2. pl. Hipertròfia de les amígdales
faríngia i nasal i, especialment, dels
folicles limfàtics de la part posterior
de les fosses nasals.
• cast. vegetación.
• angl. 1. vegetation. 2. adenoids.
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varioloide f. Pigota benigna, sense
supuració de les pústules, que es
presenta en individus ja vacunats.
• cast. varioloide.
• angl. varioloid.
variolós -osa adj. i m. i f. Pigotós.
• cast. varioloso -sa.
• angl. variolous.
variu f. Dilatació permanent d’una
vena, generalment de la cama, deguda a una acumulació de sang en
la seua cavitat.
• cast. variz.
• angl. varicose vein.
vas m. Conducte per on circulen els líquids del cos, especialment la sang,
la limfa i el quil.
• cast. vaso.
• angl. vessel.
vasal adj. Vascular.
• cast. vascular.
• angl. vascular.
vascular adj. 1. Dels vasos o que hi té
relació. 2. Que està format per vasos
o que conté vasos, especialment
sanguinis.
• cast. vascular.
• angl. vascular.
vascularitat f. Disposició dels vasos en
una part del cos.
• cast. vascularidad.
• angl. vascularity.
vascularització f. 1. Conjunt de vasos
que irriguen un òrgan. 2. Procés,
espontani o artificial, de proveir de
vasos un òrgan, una part del cos, o
d’augmentar-ne el nombre.
• cast. vascularización.
• angl. vascularisation.
vascularitzat -ada adj. 1. Que presenta
(un teixit) vasos, especialment sanguinis. 2. Que està proveït de vasos
de nova formació.
• cast. vascularizado -da.
• angl. vascularised.
vasectomia f. Operació quirúrgica que
consistix en l’extirpació total o par-

DE LES CIÈNCIES DE LA SALUT

vegetació

385

veixiga f. Bufeta.
• cast. vejiga.
• angl. bladder.
vel del paladar m. Òrgan muscular i
membranós, de forma quadrada,
suspés del marge posterior de la
volta del paladar, que separa parcialment la boca de la faringe.
• cast. velo del paladar.
• angl. soft palate.
velar adj. Del vel del paladar o que hi
té relació.
• cast. velar.
• angl. velar.
vena f. Vas sanguini que transporta la
sang des dels òrgans i parts del cos
fins al cor.
• cast. vena.
• angl. vein.
venació f. 1. Conjunt de les venes.
2. Disposició d’un sistema de venes.
• cast. venación.
• angl. venation.
venal adj. De les venes o que hi té relació.
• cast. venal.
• angl. vein-related.
venereòleg -òloga m. i f. Especialista
en venereologia.
• cast. venereólogo -ga.
• angl. venereologist.
venereologia f. Part de la medicina que
s’ocupa de les malalties venèries.
• cast. venereología.
• angl. venereology.
venereològic -a adj. De la venereologia o que hi té relació.
• cast. venereológico -ca.
• angl. venereologic, venereological.
veneri -èria adj. Que es transmet a través de l’acte sexual.
• cast. venéreo -a.
• angl. venereal.
venografia f. Flebografia 2.
• cast. venografía.
• angl. venography.
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venopunció f. Punció que es fa en una
vena, bé per a extraure sang, bé per
a injectar substàncies o drogues.
• cast. venopunción.
• angl. venipuncture.
venós -osa adj. 1. De les venes o que hi
té relació. 2. Que té venes.
• cast. venoso -sa.
• angl. 1. venous. 2. veined.
ventilació f. 1. Procés d’intercanvi de
gasos entre els pulmons i l’aire exterior, respiració. 2. Respiració artificial que s’efectua per mitjà d’un
aparell respirador.
• cast. ventilación.
• angl. 1. ventilation. 2. artificial
respiration.
ventosa f. Campana o vas de vidre que
s’aplica sobre els teguments i, per
mitjà del buit, produïx un efecte de
succió.
• cast. ventosa.
• angl. cupping glass.
ventositat f. 1. Gas intestinal expel·lit.
2. Flatulència.
• cast. ventosidad.
• angl. flatulence.
ventral adj. Del ventre o que hi té relació.
• cast. ventral.
• angl. ventral.
ventre m. 1. Cavitat del cos que conté els òrgans principals de l’aparell
digestiu i del genitourinari. 2. Conjunt de les vísceres contingudes en
esta cavitat, especialment després
d’haver-les extretes. 3. Regió exterior del cos corresponent a la cara
anterior de l’abdomen. 4. Porció
carnosa més prominent d’un múscul.
• cast. vientre.
• angl. 1. abdomen. 2. bowel. 3.
stomach. 4. belly.
ventrellada f. Indigestió amb diarrea.
• cast. indigestión.
• angl. indigestion.

vèrnix f. Substància o capa greixosa
que recobrix la pell del fetus.
• cast. unto sebáceo (m.).
• angl. vernix caseosa.
verola f. Pigota.
• cast. viruela.
• angl. smallpox.
verolós -osa adj. i m. i f. Pigotós.
• cast. varioloso -sa.
• angl. variolous.
verrucós -osa adj. Berrugós.
• cast. verrugoso -sa.
• angl. verrucous, warty.
versió f. 1. Acció o cosa que presenta
desviació. 2. Operació manual que
consistix a variar la presentació del
fetus. 3. Desviació d’un òrgan anatòmic cap avant, cap arrere o cap
als costats.
• cast. versión.
• angl. version.
vèrtebra f. Peça òssia que, articulada
amb altres peces òssies, forma la
columna vertebral.
• cast. vértebra.
• angl. vertebra.
vertebral adj. De les vèrtebres o que
hi té relació.
• cast. vertebral.
• angl. vertebral.
vèrtex m. 1. Extrem prominent d’un
òrgan o d’una regió anatòmica. 2.
Prominència, especialment en el
cap, en la part més alta del crani, i
en els pulmons.
• cast. vértice.
• angl. apex.
vertigen m. Alteració del sentit de
l’equilibri caracteritzada per una
sensació de rodament de cap.
• cast. vértigo.
• angl. vertigo.
vèrtola f. Hidrosadenitis.
• cast. ganglio.
• angl. hydrosadenitis.
vesicació f. Producció de bambolles
en la pell.
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ventricle m. Ventre o cavitat xicoteta,
principalment del cervell o del cor.
• cast. ventrículo.
• angl. ventricle.
ventriculografia f. Tècnica de visió radiogràfica dels ventricles cerebrals
practicada per mitjà de la insuflació
d’aire.
• cast. ventriculografía.
• angl. ventriculography.
vènula f. Vena xicoteta.
• cast. vénula.
• angl. venule.
vérbol m. Dermatosi inflamatòria que
fa la pell rasposa i produïx picor, i
que al rascar-se es resol en polsim.
• cast. empeine.
• angl. lichen.
verborrea f. Logorrea.
• cast. verborrea.
• angl. verbal incontinence.
verdanc m. Blaüra.
• cast. verdugo.
• angl. bruise.
verí m. 1. Substància que, si s’introduïx
en l’organisme, pot produir un efecte morbós o causar la mort. 2. Cosa
que perjudica la salut.
• cast. veneno.
• angl. poison.
vermicida adj. i m. Que s’usa (un medicament) per a la destrucció dels
cucs paràsits intestinals.
• cast. vermicida.
• angl. vermicide.
vermicular adj. Que té característiques semblants a les dels cucs.
• cast. vermicular.
• angl. vermicular.
verminós -osa adj. 1. Dels cucs o que
hi té relació. 2. Que produïx cucs.
• cast. verminoso -sa.
• angl. verminous.
vermis m. inv. Part central del cerebel,
situada entre els dos hemisferis.
• cast. vermis.
• angl. vermis.
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• cast. vesicación.
• angl. vesication.
vesical adj. De la veixiga o de la bufeta,
o que hi té relació.
• cast. vesical.
• angl. vesical.
vesícula f. 1. Òrgan en forma de cavitat
o de sac. 2. Bufeta menuda. 3. Bambolla.
• cast. vesícula.
• angl. vesicle.
vesiculitis f. inv. Inflamació de les vesícules seminals.
• cast. vesiculitis.
• angl. vesiculitis.
vessament m. 1. Acumulació anormal
de líquid en una cavitat. 2. Hemorràgia interna.
• cast. derrame.
• angl. 1. effusion. 2. internal haemorrhage.
vestíbul m. Espai o cavitat del cos
que servix d’entrada a una altra
cavitat.
• cast. vestíbulo.
• angl. vestibule.
vestibular adj. D’un vestíbul o que hi
té relació.
• cast. vestibular.
• angl. vestibular.
vestigi m. Part o òrgan reduït, degenerat, que ha estat ben desenrotllat
en un estat anterior de l’individu o
en una generació anterior.
• cast. vestigio.
• angl. vestige.
veu f. So que l’aire expel·lit dels pulmons produïx en eixir de la laringe,
fent que vibren les cordes vocals.
• cast. voz.
• angl. voice.
veure v. tr. i pron. Percebre la imatge
(d’un objecte) amb els ulls.
• cast. ver.
• angl. to see.
via f. 1. Conducte del cos. 2. Accés quirúrgic d’un òrgan. 3. Forma o punt
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d’introducció d’un medicament en
l’organisme.
• cast. vía.
• angl. 1. duct. 2. via. 3. route.
viable adj. Que té (un xiquet acabat de
nàixer, a temps o abans de temps)
un grau de desenrotllament que li
permet continuar vivint.
• cast. viable.
• angl. viable.
vial m. Recipient que conté un medicament o un producte químic.
• cast. vial.
• angl. vial.
vibrissa f. Pèl que creix en l’entrada
dels narius.
• cast. vibrisa.
• angl. vibrissa.
vicariant adj. Que suplix la funció
d’un altre òrgan quan este últim
és insuficient.
• cast. vicariante.
• angl. vicarious.
virasi f. Infecció produïda per virus
que es poden filtrar.
• cast. virasis.
• angl. virosis.
virèmia f. Septicèmia vírica.
• cast. viremia.
• angl. viraemia.
víric -a adj. 1. Dels virus o que hi té relació. 2. Produït per un virus.
• cast. vírico -ca.
• angl. virus.
virilisme m. 1. Desenrotllament dels
caràcters físics i actitudinals masculins en la dona. 2. Alteració en
l’individu de sexe femení en el qual
es manifesten caràcters sexuals secundaris masculins, com ara hirsutisme o veu greu, a causa de diversos trastorns endocrins.
• cast. virilismo.
• angl. virilism.
virosi f. Afecció per virus.
• cast. virosis.
• angl. virosis.

vitropressió f. Mètode diagnòstic utilitzat en dermatologia, que consistix a
aplicar pressió amb un vidre i observar el canvi de color de les lesions.
• cast. vitropresión.
• angl. diascopy.
volèmia f. Volum de la sang d’un organisme.
• cast. volemia.
• angl. blood volum.
volta f. Formació anatòmica que recorda l’estructura arquitectònica d’una
volta.
• cast. bóveda.
• angl. vault.
voltadits m. inv. Cercadits.
• cast. panadizo (m.).
• angl. paronychia.
vòlvul m. Torsió d’un òrgan al voltant
dels seus lligaments, que produïx
una obstrucció.
• cast. vólvulo.
• angl. volvulus.
vòmer m. Os quadrilàter, laminar, que
constituïx el septe de les fosses nasals.
• cast. vómer.
• angl. vomer.
vòmica f. Expulsió d’un abscés per la
boca, procedent de la cavitat toràcica.
• cast. vómica.
• angl. vomica.
vòmit m. 1. Acció de vomitar. 2. Allò
que es vomita.
• cast. vómito.
• angl. 1. vomiting. 2. vomit.
vomitada f. Vòmit abundant.
• cast. vomitera.
• angl. large vomit.
vomitar v. tr. i intr. Traure convulsivament per la boca (especialment el
contingut de l’estómac).
• cast. vomitar.
• angl. to vomit.
vomitiu -iva adj. i m. Que provoca (un
medicament) el vòmit.
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virulent -a adj. 1. Maligne, summament patogen o molt nociu. 2. Causat per un virus. 3. Que participa de
la naturalesa del virus.
• cast. virulento -ta.
• angl. virulent.
virus m. inv. Partícula infecciosa invisible al microscopi òptic.
• cast. virus.
• angl. virus.
víscera f. Òrgan intern, especialment
el contingut en les cavitats toràcica
i abdominal.
• cast. víscera.
• angl. viscera.
visceral adj. De les vísceres o que hi té
relació.
• cast. visceral.
• angl. visceral.
visceràlgia f. Dolor ubicat en les vísceres.
• cast. visceralgia.
• angl. visceralgia.
visió f. Funció del sentit de la vista.
• cast. visión.
• angl. vision.
vista f. Sentit que permet veure i percebre els objectes amb els ulls.
• cast. vista.
• angl. sight.
visual 1. adj. De la visió o que hi té relació. 2. f. Línia recta que va des de l’ull
de l’observador fins al punt observat.
• cast. visual.
• angl. visual.
vitamina f. Substància orgànica necessària en quantitats reduïdes per
al manteniment de les funcions
metabòliques dels organismes.
• cast. vitamina.
• angl. vitamin.
vitiligen m. Malaltia de la pell caracteritzada per l’aparició de taques
blanques per un defecte de la pigmentació.
• cast. vitíligo.
• angl. vitiligo.
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• cast. vomitivo -va.
• angl. emetic.
vomiturició f. 1. Esforç repetit per
vomitar amb el qual no s’arriba al
vòmit o es vomita una quantitat reduïda de matèria. 2. En un xiquet de
bolquers, regurgitació que entre les
mamades es repetix sovint.
• cast. vomiturición.
• angl. vomiturition.
vultuós -osa adj. Que presenta un aspecte (la cara d’una persona) congestionat, roig i unflat.
• cast. vultuoso -sa.
• angl. vultuous.
vulva f. 1. Part dels òrgans genitals
femenins que envolta l’obertura externa de la vagina. 2. Espai entre els
pilars del trígon cerebral, en la part
anterior del tercer ventricle.
• cast. 1. vulva. 2. comisura blanca
anterior.
• angl. 1. vulva. 2. white commissure
of spinal cord.
vulvar adj. De la vulva o que hi té relació.
• cast. vulvar.
• angl. vulvar.
vulvectomia f. Extirpació de la vulva.
• cast. vulvectomía.
• angl. vulvectomy.
vulvitis f. inv. Inflamació de la vulva.
• cast. vulvitis.
• angl. vulvitis.
vulvovaginitis f. inv. Inflamació de la
vulva i de la vagina o de les glàndules vulvovaginals.
• cast. vulvovaginitis.
• angl. vulvovaginitis.
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• cast. xantocromía.
• angl. xanthochromia.
xantoma m. Afecció cutània caracteritzada per la formació de plaques o
nòduls de color groguenc i lleugerament elevats en diverses parts del
cos, generalment relacionada amb
una alteració del metabolisme dels
lípids o una afectació del fetge.
• cast. xantoma.
• angl. xanthoma.
xantomatosi f. Formació de xantomes
deguda a un trastorn del metabolisme dels lípids.
• cast. xantomatosis.
• angl. xanthomatosis.
xantòpsia f. Trastorn de la visió que
consistix a veure tots els objectes de
color groguenc.
• cast. xantopsia.
• angl. xanthopsia.
xarampió m. Pallola.
• cast. sarampión.
• angl. measles.
xarop m. Solució saturada de sucre en
aigua, usada com a vehicle en molts
medicaments.
• cast. jarabe.
• angl. syrup.
xarpa f. Arpa, grapa.
• cast. garra.
• angl. claw.
xarxa f. Teixit que forma una retícula
de malles quadrades o ròmbiques.
• cast. red.
• angl. net.
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xancre m. 1. Ulceració amb tendència a estendre’s i destruir els teixits
veïns. 2. Lesió inicial de la sífilis i
d’altres malalties venèries, que
apareix en el lloc d’entrada de la
infecció.
• cast. chancro.
• angl. 1. chancre. 2. hard chancre.
xanglot m. Contracció espasmòdica
del diafragma que es va repetint a
intervals regulars, produïx una respiració interrompuda i violenta, i
va acompanyada d’un soroll característic.
• cast. hipo.
• angl. hiccup.
xanglotar v. intr. Tindre xanglot.
• cast. hipar.
• angl. to hiccup.
xantelasma m. Xantoma, especialment el localitzat en les parpelles.
• cast. xantelasma.
• angl. xanthelasma.
xantina f. Base púrica que es troba en
l’extracte de te, l’orina, la sang i els
teixits hepàtics.
• cast. xantina.
• angl. xanthine.
xantinúria f. Presència d’un excés de
xantina en l’orina amb la formació
de càlculs.
• cast. xantinuria.
• angl. urinary xanthine level.
xantocromia f. Coloració groga d’una
part del cos o d’un líquid orgànic,
especialment del cefaloraquidi.
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xenologia f. Estudi dels paràsits i de
les seues relacions amb els hostes
intermedis definitius.
• cast. xenología.
• angl. xenology.
xequeig m. Revisió mèdica.
• cast. chequeo.
• angl. checkup.
xeringa f. Instrument que consistix en
un émbol introduït en un tub, amb
una obertura fina on s’acobla l’agulla o el trocar, i que s’usa per a introduir o extraure substàncies líquides
en conductes, cavitats o teixits de
l’organisme.
• cast. jeringa.
• angl. syringe.
xerodèrmia f. Afecció cutània caracteritzada per un estat arrugat, sec
i descolorit de la pell, juntament
amb descamació.
• cast. xerodermia.
• angl. xeroderma.
xeroftàlmia f. Malaltia ocular que
produïx sequedat en la conjuntiva,
opacitat en la còrnia, coentor i rojor.
• cast. xeroftalmia.
• angl. xerophthalmia.
xerosi f. Sequedat d’alguna part del
cos, principalment de la pell o de
l’ull.
• cast. xerosis.
• angl. xerosis, dryness.
xifodínia f. Dolor en l’apèndix xifoide.
• cast. xifodinia.
• angl. xiphodynia.
xoc m. 1. Estat agut de prostració profunda causat per una forta commoció física o psíquica. 2. Situació
anormal produïda per una alteració
de les funcions orgàniques o per
causes emocionals.
• cast. choque.
• angl. shock.
xoc anafilàctic m. Reacció extremament aguda i greu produïda per la
segona injecció d’un antigen.
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• cast. choque anafiláctico.
• angl. anaphylactic shock.
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zigoma m. 1. Malar. 2. Arc format per
l’apòfisi zigomàtica del temporal i
del malar.
• cast. 1. cigoma. 2. arco cigomático.
• angl. 1. zygomatic bone. 2. zygomatic arc.
zigomàtic -a adj. Del zigoma o que hi
té relació.
• cast. cigomático -ca.
• angl. zygomatic.
zigot m. Cèl·lula amb doble dotació
cromosòmica formada per la fusió
d’un gàmeta femení amb un gàmeta masculí abans de començar la
segmentació.
• cast. cigoto.
• angl. zygote.
zònula f. Àrea reduïda de la pell o de la
superfície d’un òrgan.
• cast. zónula.
• angl. zonule.
zoonosi f. Malaltia produïda per animals paràsits.
• cast. zoonosis.
• angl. zoonosis.
zooplàstia f. Empelt d’un teixit animal
en el cos humà.
• cast. zooplastia.
• angl. zooplasty.
zooteràpia f. Mètode terapèutic basat en
la interacció del pacient amb animals.
• cast. zooterapia.
• angl. zootherapy.
zòster m. Herpes zòster.
• cast. herpes zóster.
• angl. herpes zoster.
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A P È N DI X I
VOCABULARI CASTELLÀ  VALENCIÀ

A
abacteriemia f. abacterièmia.
abartrosis f. abartrosi.
abasia f. abàsia.
abdomen m. abdomen.
abdomen agudo m. abdomen agut.
abdomen distendido m. abdomen
distés.
abdominal adj. y m. pl. abdominal.
abdominoscopia f. abdominoscòpia.
abducción f. abducció.
abductor -ra adj. y m. abductor -a.
abentérico -ca adj. abentèric -a.
aberración f. aberració.
aberrante adj. aberrant.
abiotrofia f. abiotròfia.
abirritación f. abirritació.
abirritar v. tr. abirritar.
ablación f. ablació.
ablactación f. ablactació.
ablactar v. tr. ablactar.
abocamiento m. abocament.
abolir v. tr. abolir.
aboral adj. aboral.
abordar v. tr. abordar.
abortar v. intr. avortar.
abortivo -va adj. y m. abortiu -iva.
aborto m. avortament, aborció (f.).
abotagar v. tr. y pron. embotornar.
abotargamiento m. embotornament.
abraquia f. abràquia.
abrasión f. abrasió.
abrasor m. abrasor.
abrebocas m. inv. obriboques.
abrupción f. abrupció.
absceso m. abscés.
absorción f. absorció.
abstergente adj. y m. abstergent.
absterger v. tr. abstergir.
abstersión f. abstersió.
abstersividad f. abstersivitat.
abstersivo -va adj. y m. abstersiu -iva.
acalasia f. acalàsia.
acalcicosis f. acalcicosi.
acampsia f. acàmpsia.
acantio m. acanti.
acantoma m. acantoma.
acantosis f. acantosi.
acantosis nigricans f. acantosi nigricans.
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acapnia f. acàpnia.
acardio -dia adj. acardi -àrdia.
acarodermatitis f. inv. acarodermatitis.
acarosis f. acarosi.
acatarrarse v. pron. acatarrarse.
acceso m. accés.
accidentalismo m. accidentalisme.
accidente m. accident.
acetábulo m. acetàbul.
acetilcolina f. acetilcolina.
acetilsalicílico m. acetilsalicílic.
acetona f. acetona.
acetonemia f. acetonèmia.
acetonuria f. acetonúria.
aciclia f. acíclia.
acidemia f. acidèmia.
acidez f. acidesa.
ácido úrico m. àcid úric.
acidocetosis f. acidocetosi.
acidosis f. acidosi.
aciduria f. acidúria.
acilia f. acília.
acinesia f. acinèsia.
acinestesia f. acinestèsia.
ácino m. acin.
acistia f. acístia.
acleido- da adj. aclide -a.
aclis m. inv. aclis.
aclorhidria f. aclorhídria.
acmé f. acme.
acné m. acne (f.).
acneico -ca adj. acneic -a.
acnemia f. acnèmia.
acnitis f. inv. acnitis.
acognosia f. acognòsia.
acografía f. acografia.
acolia f. acòlia.
acoluria f. acolúria.
acomodación f. acomodació.
acondroplasia f. acondroplàsia.
acrania f. acrània.
acreción f. acreció.
acrinia f. acrínia.
acroartritis f. inv. acroartritis.
acrocefalia f. acrocefàlia.
acrocianosis f. acrocianosi.
acrocordón m. acrocordó.
acrodermatitis f. inv. acrodermatitis.
acrodinia f. acrodínia.
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acrohiperhidrosis f. acrohiperhidrosi.
acromatopsia f. acromatòpsia.
acromegalia f. acromegàlia.
acromelalgia f. acromelàlgia.
acromía f. acromia.
acromio m. acromi.
acroparestesia f. acroparestèsia.
acropatía f. acropatia.
acrotismo m. acrotisme.
actinodermatosis f. actinodermatosi.
actinoscopia f. actinoscòpia.
actinoterapia f. actinoteràpia.
actitud antiálgica f. actitud antiàlgica.
actitud fetal f. actitud fetal.
acueducto m. aqüeducte.
acúfeno m. acufen.
acumetría f. acumetria.
acúmetro m. acúmetre.
acupuntor -ra m. y f. acupuntor -a.
acupuntura f. acupuntura.
acutorsión f. acutorsió.
adacria f. adàcria.
adactilia f. adactília.
adamantinoma m. adamantinoma.
adaptometría f. adaptometria.
adefagia f. adefàgia.
adenalgia f. adenàlgia.
adenectomía f. adenectomia.
adenitis f. inv. adenitis.
adenoacantoma m. adenoacantoma.
adenocarcinoma m. adenocarcinoma.
adenocele f. adenocele.
adenoesclerosis f. adenoesclerosi.
adenofibroma m. adenofibroma.
adenofibrosis f. adenofibrosi.
adenoflemón m. adenoflegmó.
adenograma m. adenograma.
adenohipófisis f. adenohipòfisi.
adenoidectomía f. adenoidectomia.
adenoides adj. y f. pl. adenoide.
adenoidismo m. adenoïdisme.
adenoiditis f. inv. adenoïditis.
adenología f. adenologia.
adenoma m. adenoma.
adenomatosis f. adenomatosi.
adenómero m. adenòmer.
adenomiosarcoma m. adenomiosarcoma.
adenopatía f. adenopatia.
adenosarcoma m. adenosarcoma.
adenosis f. adenosi.
adenotonsilectomía f. adenotonsillectomia.

adenovirosis f. adenovirosi.
adhesivo m. adhesiu.
adiaforesis f. adiaforesi.
adiatésico -ca adj. adiatètic -a.
adicción f. addicció.
adinamia f. adinàmia.
adipocele f. adipocele.
adiposalgia f. adiposàlgia.
adiposis f. adiposi.
adiposo -sa adj. adipós -osa.
adipsia f. adípsia.
adrenal adj. adrenal.
adrenalina f. adrenalina.
adrenalismo m. adrenalisme.
adrenalitis f. inv. adrenalitis.
adrenérgico -ca adj. adrenèrgic -a.
adrenomegalia f. adrenomegàlia.
adrenopausia f. adrenopausa.
aducción f. adducció.
aducir v. tr. adduir.
aductor -ra adj. y m. adductor -a.
adyuvante adj. y m. adjuvant.
aeremia f. aerèmia.
aerendocardia f. aerendocàrdia.
aerobilia f. aerobília.
aerobio -bia adj. y m. aerobi -òbia.
aerocele f. aerocele.
aerocolía f. aerocòlia.
aerofagia f. aerofàgia.
aeróforo m. aeròfor.
aerogastria f. aerogàstria.
aeromedicina f. aeromedicina.
aerootitis f. inv. aerootitis.
aeropiesismo m. aeropiezisme.
aeropletismógrafo m. aeropletismògraf.
aerosinusitis f. inv. aerosinusitis.
aerosis f. aerosi.
aerosol m. aerosol.
aeroterapia f. aeroteràpia.
aerotermoterapia f. aerotermoteràpia.
afagia f. afàgia.
afalangia f. afalàngia.
afaquia f. afàquia.
afasia f. afàsia.
afección f. afecció.
aferencia f. aferència.
afibrinogenemia f. afibrinogenèmia.
afonía f. afonia.
afrasia f. afràsia.
afrodisíaco -ca adj. y m. afrodisíac -a.
afrontamiento m. afrontament.
afta f. afta.
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aftosis f. aftosi.
aftoso -sa adj. aftós -osa.
afusión f. afusió.
agalactia f. agalàctia.
agamaglobulinemia f. agammaglobulinèmia.
agangliosis f. agangliosi.
agenesia f. agènesi, agenèsia.
agente m. agent.
ageusia f. agèusia.
aglosia f. aglòssia.
aglucemia f. aglucèmia.
aglutición f. aglutició.
aglutinación f. aglutinació.
aglutinina f. aglutinina.
aglutinógeno m. aglutinogen.
agmatología f. agmatologia.
agminado -da adj. agminat -ada.
agnatia f. agnàtia.
agnosia f. agnòsia.
agomfiasis f. agomfiasi.
agonadismo m. agonadisme.
agonfo -fa adj. agomfi -òmfia.
agonía f. agonia.
agonista adj. agonista (o agoniste -a).
agotamiento m. esgotament.
agrafía f. agrafia.
agranulocitosis f. agranulocitosi.
agravar v. tr. y pron. agreujar.
agripnocoma m. agripnocoma.
agua mineromedicinal f. aigua mineromedicinal.
agudo -da adj. agut -uda.
aguja f. agulla.
agujero m. forat.
aislamiento m. aïllament.
alactasia f. alactàsia.
alalia f. alàlia.
albinismo m. albinisme.
albugínea f. albugínia.
albuginitis f. inv. albuginitis.
albugo m. albugo.
albúmina f. albúmina.
albuminemia f. albuminèmia.
albuminosis f. albuminosi.
albuminuria f. albuminúria.
alcalosis f. alcalosi.
alcoholemia f. alcoholèmia.
alcohólico -ca adj. y m. y f. alcohòlic -a.
alcoholismo m. alcoholisme.
alcoholizar v. tr. alcoholitzar.
alergia f. al·lèrgia.
alérgico -ca adj. al·lèrgic -a.
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alergógeno -na adj. y m. al·lergogen
-ògena.
alergología f. al·lergologia.
alergólogo -ga m. y f. al·lergòleg -òloga.
alestesia f. al·lestèsia.
aleteo m. aleteig.
aleucia f. alèucia.
alexia f. alèxia.
alferecía f. alferecia.
algefaciente adj. algefaent.
algesia f. algèsia.
algia f. àlgia.
álgico -ca adj. àlgic -a.
algidez f. algidesa.
álgido -da adj. àlgid -a.
alginuresis f. alginuresi.
algometría f. algometria.
algómetro m. algòmetre.
aliacán m. aliacrà.
alimentación artificial f. alimentació
artificial.
alinfocitosis f. alimfocitosi.
almorrana f. morena.
alocinesia f. al·locinèsia.
alocórtex m. al·locòrtex.
alocromasia f. al·locromàsia.
aloestesia f. al·loestèsia.
alofasia f. al·lofàsia.
aloinjerto m. al·loempelt.
alópata adj. y m. y f. al·lòpata.
alopatía f. al·lopatia.
alopecia f. alopècia.
alorritmia f. al·lorítmia.
alta f. alta.
aluminosis f. aluminosi.
alveolitis f. inv. alveolitis.
alvéolo m. alvèol.
alvéolo dental m. encaix.
alvino -na adj. alví -ina.
alzhéimer m. alzhèimer.
amamantar v. tr. alletar.
amatorio m. amatori.
amaurosis f. amaurosi.
amaurótico -ca adj. y m. y f. amauròtic -a.
ambliacusia f. ambliacúsia.
ambliafia f. ambliàfia.
ambligeustia f. ambligèustia.
ambliope adj. y m. y f. ambliop.
ambliopía f. ambliopia.
amboceptor m. amboceptor.
ambulancia f. ambulància.
ambulatorio -ria m. y adj. ambulatori
-òria.
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ameba f. ameba.
amebiasis f. amebiasi.
amelanosis m. amelanosi.
amelia f. amèlia.
amenorrea f. amenorrea.
amenorreico -ca adj. amenorreic -a.
ametrómetro m. ametròmetre.
amétrope adj. y m. y f. ametrop -a.
ametropía f. ametropia.
amielia f. amièlia.
amígdala f. amígdala.
amígdala faríngea f. amígdala faríngia.
amígdala palatina f. amígdala palatina,
glàndula.
amigdalectomía f. amigdalectomia.
amigdalitis f. inv. amigdalitis.
amigdalotomía f. amigdalotomia.
amiloidosis f. amiloïdosi.
aminoácido m. aminoàcid.
aminoacidopatía f. aminoacidopatia.
amiostenia f. amiostènia.
amiotonía f. amiotonia, miatonia.
amiotrofia f. amiotròfia.
amniocentesis f. amniocentesi.
amniografía f. amniografia.
amniorrea f. amniorrea.
amnios m. amni.
amnioscopia f. amnioscòpia.
amnioscopio m. amnioscopi.
amniótico -ca adj. amniòtic -a.
amniotitis f. inv. amniotitis.
amniotomía f. amniotomia.
amoniemia f. amonièmia.
amoniuria f. amoniúria.
amorfinismo m. amorfinisme.
ampeloterapia f. ampeloteràpia.
ampolla f. 1. ampul·la. 2. bambolla.
ampollar v. tr. y pron. embambollar.
amputación f. amputació.
amúsia f. amúsia.
anábasis f. anàbasi.
anabolismo m. anabolisme.
anabolito m. anabòlit.
anaclasis f. anàclasi.
anadenia f. anadènia.
anadipsia f. anadípsia.
anafia f. anàfia.
anafiláctico -ca adj. anafilàctic -a.
anafilaxis f. anafilaxi.
anal adj. anal.
analepsia f. analèpsia.
analéptico -ca adj. y m. analèptic -a.
analérgico -ca adj. anal·lèrgic -a.

analgesia f. analgèsia.
analgia f. anàlgia.
análisis clínico m. anàlisi clínica (f.).
analista adj. y m. y f. analista (o analiste
-a).
anamnesia f. anamnesi.
anapeirático -ca adj. anapiràtic -a.
anaplastia f. anaplàstia.
anaplerosis f. anaplerosi.
anasarca f. anasarca.
anastomizar v. tr. y pron. anastomitzar.
anastomosis f. anastomosi.
anastomótico -ca adj. anastomòtic -a.
anatomía f. anatomia.
anatomía patológica f. anatomia patològica.
anatómico -ca adj. anatòmic -a.
anatomista m. y f. anatomista (o anatomiste -a).
anatomopatologista m. y f. anatomopatòleg -òloga.
androginia f. androgínia.
androginismo m. androginisme.
andrógino -na adj. y m. y f. androgin
-ògina.
andrología f. andrologia.
andrólogo -ga m. y f. andròleg -òloga.
andropausia f. andropausa.
anemia f. anèmia.
anémico -ca adj. y m. y f. anèmic -a.
anencefalia f. anencefàlia.
anepitimia f. anepitímia.
anestecinesia f. anestecinèsia.
anestesia f. anestèsia.
anestesiar v. tr. anestesiar.
anestesiología f. anestesiologia.
anestesiológo -ga m. y f. anestesiòleg
-òloga.
anestesista adj. y m. y f. anestesista (o
anestesiste -a).
anetodermia f. anetodèrmia.
aneuria f. anèuria.
aneurisma m. aneurisma.
aneurisma cardíaco m. aneurisma
cardíac.
anexitis f. inv. annexitis.
anexo -xa adj. y m. pl. annex -a.
anforiloquia f. amforilòquia.
angiectasis f. angièctasi.
angina f. angina.
angina de pecho f. angina de pit.
angioblastoma m. angioblastoma.
angioceratoma m. angioceratoma.
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angiodermatitis f. inv. angiodermitis.
angioedema m. angioedema.
angioespasmo m. angioespasme.
angioespasmódico -ca adj. angioespasmòdic -a.
angioestenosis f. angioestenosi.
angiogénesis f. angiogènesi.
angiografía f. angiografia.
angioleucitis f. inv. angioleucitis.
angiología f. angiologia.
angiólogo -ga adj. y m. y f. angiòleg
-òloga.
angioma m. angioma.
angioma cavernoso m. angioma cavernós.
angioneurosis f. angioneurosi.
angioplastia f. angioplàstia.
angioscopia f. angioscòpia.
angitis f. inv. angiïtis.
angular m. angular.
ángulo del ojo m. cua (f.).
ángulo facial m. angle facial.
ángulo occipital m. angle occipital.
anhelación f. anhelació.
anhidremia f. anhidrèmia.
anhidrosis f. anhidrosi.
anilismo m. anilisme.
anillo m. anell.
anisoiconía f. anisoiconia.
anisosfigmia f. anisosfígmia.
anitis f. inv. anitis.
ano m. anus.
anomalía f. anomalia.
anomalía congénita f. anomalia congènita.
anoniquia f. anoníquia.
anopsia f. anòpsia.
anoréctico -ca adj. y m. y f. anorèctic -a.
anorexia f. anorèxia.
anoréxico -ca adj. y m. y f. anorèxic -a.
anorgasmia f. anorgàsmia.
anorquismo m. anorquisme.
anortopía f. anortopia.
anortosia f. anortòsia.
anoscopia f. anuscòpia.
anoscopio m. anuscopi.
anosmia f. anòsmia.
anovulación f. anovulació.
anoxemia f. anoxèmia.
anoxia f. anòxia.
anquilosamiento m. anquilosament.
anquilosar v. tr. anquilosar.
anquilosis f. anquilosi.
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anquilostomiasis f. ancilostomiasi,
anquilostomiasi.
anquilótico -ca adj. y m. y f. anquilòtic -a.
antebraquial adj. antebraquial.
antebrazo m. avantbraç.
anteflexión f. anteflexió.
antelocación f. antelocació.
anteversión f. anteversió.
antibiograma m. antibiograma.
anticolinérgico -ca adj. y m. anticolinèrgic -a.
anticoncepción f. anticoncepció.
anticonceptivo -va adj. y m. anticonceptiu -iva.
anticuerpo m. anticòs.
antiestrés adj. inv. antiestrés.
antigenicidad f. antigenicitat.
antigénico -ca adj. antigènic -a.
antígeno m. antigen.
antihélix f. antihèlix.
antimefítico -ca adj. y m. antimefític -a.
antimetropía f. antimetropia.
antiperistalsis f. antiperistalsi.
antiperistáltico -ca adj. antiperistàltic -a.
antiplástico -ca adj. y m. antiplàstic -a.
antirechazo adj. y m. antirebuig.
antisepsia f. antisèpsia.
antiséptico -ca adj. y m. antisèptic -a.
antitoxina f. antitoxina.
antitrago m. antitragus.
antitrombina f. antitrombina.
antrácico -ca adj. antràcic -a.
antracosis f. antracosi.
ántrax m. àntrax.
antro m. antre.
anuente adj. anuent.
anuresis f. anuresi.
anuria f. anúria.
aorta f. aorta.
aortitis f. inv. aortitis.
aparato m. aparell.
aparato circulatorio m. aparell circulatori.
aparato digestivo m. aparell digestiu.
aparato excretor m. aparell excretor.
aparato reproductor m. aparell reproductor.
aparato respiratorio m. aparell respiratori.
apareunia f. aparèunia.
apéndice m. apèndix.
apéndice vermiforme m. apèndix
vermiforme.
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apendicectomía f. apendicectomia.
apendicitis f. inv. apendicitis.
apepsia f. apèpsia.
aperistaltismo m. aperistaltisme.
apestado -da adj. y m. y f. empestat -ada.
apicólisis f. apicòlisi.
apirético -ca adj. apirètic -a.
apirexia f. apirèxia.
aplasia f. aplàsia.
aplicar una embrocación v. tr. embrocar.
apnea f. apnea.
apneico -ca adj. apneic -a.
apócope f. apòcope.
apocrino -na adj. apocrí -ina.
apodia f. apòdia.
apófisis f. apòfisi.
apófisis coracoides f. apòfisi coracoide.
apófisis mastoides f. apòfisi mastoide.
apofisitis f. inv. apofisitis.
apoflematismo m. apoflematisme.
apolepsia f. apolèpsia.
aponeurosis f. aponeurosi.
aponeurositis f. inv. aponeurositis.
aponeurotomía f. aponeurotomia.
apopléctico -ca adj. y m. y f. apoplèctic -a.
apoplejía f. apoplexia, feridura, sobresang (m.).
aporisma f. aporisma.
apósito m. apòsit.
apóstasis f. apòstasi.
apostema m. apostema, endenyament.
apostemación f. apostemació.
apostemar v. intr. y pron. apostemar,
endenyar-se.
apractofagia f. apractofàgia.
apraxia f. apràxia.
aptialismo m. aptialisme.
aquilia f. aquília.
aracnidismo m. aracnidisme.
aracnodactilia f. aracnodactília.
aracnoide adj. y m. aracnoide.
aracnoiditis f. inv. aracnoïditis.
araña vascular f. aranya vascular.
arborización f. arborització.
arbovirosis f. arbovirosi.
arcada f. arcada.
arco m. arc.
arco cigomático m. zigoma.
ardor m. ardor.
área f. àrea.
arenilla f. arena.
areola f. arèola.

areola mamaria f. arèola mamària.
areótico -ca adj. areòtic -a.
argentafinoma m. argentafinoma.
argiria f. argíria.
argirismo m. argirisme.
argirosis f. argirosi.
aritenoidal adj. aritenoïdal.
aritenoides adj. y m. aritenoide.
aromaterapia f. aromateràpia.
arrancasondas m. inv. arrancasondes.
arreflexia f. areflèxia.
arrenoblastoma m. arrenoblastoma.
arritmia f. arítmia.
arrojar v. tr. y intr. vomitar.
arruga f. arruga.
arsenicismo m. arsenicisme.
arteria f. artèria.
arteria coronaria f. artèria coronària.
arteria femoral f. artèria femoral.
arteria pulmonar f. artèria pulmonar.
arterial adj. arterial.
arterializar v. tr. arterialitzar.
arterioesclerosis f. arterioesclerosi.
arterioesclerótico -ca adj. y m. y f. arterioescleròtic -a.
arterioespasmo m. arterioespasme.
arteriografía f. arteriografia.
arteriola f. arteriola.
arteriolar adj. arteriolar.
arteriología f. arteriologia.
arterioloesclerosis f. arterioloesclerosi.
arteriopatía f. arteriopatia.
arteriotomía f. arteriotomia.
arteritis f. inv. arteritis.
artético -ca adj. y m. y f. artètic -a.
articulación f. articulació, junta, joc (m.).
articulador m. articulador.
articular adj. y m. articular.
artralgia f. artràlgia.
artrectomía f. artrectomia.
artrítico -ca adj. y m. y f. artrític -a.
artritis f. inv. artritis.
artritis crónica f. artritis crònica.
artritis reumatoide f. artritis reumatoide.
artritismo m. artritisme.
artrocentesis f. artrocentesi.
artródesis f. artròdesi.
artrodinia f. artrodínia.
artrodisplasia f. artrodisplàsia.
artrografía f. artrografia.
artrólito m. artròlit.
artrología f. artrologia.
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artropatía f. artropatia.
artroplastia f. artroplàstia.
artroscopia f. artroscòpia.
artroscopio m. artroscopi.
artrosis f. artrosi.
artrotomía f. artrotomia.
asa f. ansa.
asafía f. asafia.
asbestosis f. asbestosi.
ascariasis f. ascariasi.
ascitis f. inv. ascites.
asepsia f. asèpsia.
aséptico -ca adj. y m. asèptic -a.
asfixia f. asfíxia.
asimilación f. assimilació.
asincronosis f. asincronosi.
asinergia f. asinergia.
asistencia sanitaria f. assistència sanitària.
asístole f. asístole.
asistolia f. asistòlia.
asma f. asma.
asma alérgica f. asma al·lèrgica.
asma bronquial f. asma bronquial.
asma cardíaca f. asma cardíaca.
asmático -ca adj. y m. y f. asmàtic -a.
aspermasia f. aspermàsia.
aspermatismo m. aspermatisme.
aspermia f. aspèrmia.
aspiración f. aspiració.
aspirador m. aspirador.
aspirar v. tr. aspirar.
asplenia f. asplènia.
astasia f. astàsia.
astenia f. astènia.
asténico -ca adj. y m. y f. astènic -a.
astenopía f. astenopia.
asterixis f. asterixi.
asterognosia f. astereognòsia.
astigmático -ca adj. y m. y f. astigmàtic -a.
astigmatismo m. astigmatisme.
astigmómetro m. astigmatòmetre.
astomía f. astomia.
astrágalo m. astràgal.
astringente adj. y m. restrenyedor -a.
astrocitoma m. astrocitoma.
atáctico -ca adj. y m. y f. atàctic -a.
ataque m. atac.
ataxia f. atàxia.
atáxico -ca adj. y m. y f. atàxic -a.
atelectasia f. atelèctasi.
atelia f. atèlia.
atelomielia f. atelomièlia.
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atenuación f. atenuació.
atérmico -ca adj. atèrmic -a.
ateroesclerosis f. ateroesclerosi.
aterogénesis f. aterogènesi.
ateroma m. ateroma.
ateromatosis f. ateromatosi.
atetosis f. atetosi.
ático m. àtic.
atimia f. atímia.
atireosis f. atíria.
atiria f. atíria.
atiroidismo m. atiroïdisme.
atlas m. atles, ansa del coll.
atonía f. atonia.
atónico -ca adj. y m. y f. atònic -a.
atopia f. atòpia.
atopognosia f. atopognòsia.
atrepsia f. atrèpsia.
atréptico -ca adj. y m. y f. atrèptic -a.
atresia f. atrèsia.
atrésico -ca adj. y m. y f. atrèsic -a.
atrético -ca adj. y m. y f. atrètic -a.
atrición f. atrició.
atriquia f. atríquia.
atrofia f. atròfia.
atrófico -ca adj. atròfic -a.
audífono m. audífon, audiòfon.
audiocirujía f. audiocirurgia.
audiofonología f. audiofonologia.
audiograma m. audiograma.
audiología f. audiologia.
audiometría f. audiometria.
audiómetro m. audiòmetre.
auditivo -va adj. auditiu -iva.
aurícula f. aurícula.
aurícula cardíaca f. aurícula cardíaca.
auricular adj. y m. auricular.
auriculoterapia f. auriculoteràpia.
auscultación f. auscultació.
auscultar v. tr. auscultar.
ausencia f. absència.
autoaglutinación f. autoaglutinació.
autoaglutinina f. autoaglutinina.
autoalergia f. autoal·lèrgia.
autoanticuerpo m. autoanticòs.
autoantígeno m. autoantigen.
autofonía f. autofonia.
autografismo m. autografisme.
autohemoterapia f. autohemoteràpia.
autoinfección f. autoinfecció.
autoinjerto m. autoempelt.
autoinmune adj. autoimmune.
autoinmunidad f. autoimmunitat.

APÈNDIX I VOCABULARI CASTELLÀ-VALENCIÀ

autoinmunitario -ria adj. autoimmunitari -ària.
autoinmunización f. autoimmunització.
autoinoculación f. autoinoculació.
autointoxicación f. autointoxicació.
autolisado m. autolisat.
autólogo -ga adj. autòleg -òloga.
automatismo cardíaco m. automatisme
cardíac.
automedicación f. automedicació.
automedicarse v. pron. automedicarse.
automutagénico -ca adj. automutagènic -a.
autopático -ca adj. autopàtic -a.
autoplastia f. autoplàstia.
autopsia f. autòpsia.
autorregulación f. autoregulació.
autorritmicidad f. autoritmicitat.
autosensibilización f. autosensibilització.
autotopagnosia f. autotopoagnòsia.
autotransfusión m. autotransfusió.

autotransplante m. autotrasplantament.
autovacuna f. autovacuna,
autovaccí (m.).
autovacunación f. autovacunació,
autovaccinació.
primeros auxilios m. pl. primers auxilis.
avitaminosis f. avitaminosi.
avulsión f. avulsió.
axial adj. axial.
axila f. axil·la, aixella.
axilar adj. axil·lar.
axis m. inv. axis.
axoideo -dea adj. axoide.
axón m. àxon.
azafranado -da adj. safranat -ada.
azoamilia f. azoamília.
azoemia f. azotèmia.
azoospermia f. azoospèrmia.
azorrea f. azorrea.
azoturia f. azotúria.

B
babesiasis f. babesiosi.
bacilemia f. bacil·lèmia.
bacilo m. bacil.
bacilo de Koch m. bacil de Koch.
baciloscopia f. bacil·loscòpia.
bacilosis f. bacil·losi.
baciluria f. bacil·lúria.
bacteria f. bacteri (m.).
bacteriano -na adj. bacterià -ana, bacterial.
bactericida adj. y m. bactericida.
bacteriemia f. bacterièmia.
bacterioscopia f. bacterioscòpia.
bacterioscópico -ca adj. bacterioscòpic
-a.
bacteriosis f. bacteriosi.
bacterioterapia f. bacterioteràpia.
bacteriuria f. bacteriúria.
bagazosis f. bagassosi.
balance energético m. balanç energètic.
balance hídrico m. balanç hídric.
balánico -ca adj. balànic -a.

balanitis f. inv. balanitis.
balanoplastia f. balanoplàstia.
balanopostitis f. inv. balanopostitis.
balanorragia f. balanorràgia.
balbucear v. intr. balbejar.
balbuceo m. balbuceig.
baldado -da adj. baldat -ada.
balneología f. balneologia.
balneoterapia f. balneoteràpia.
balón de contrapulsación m. baló de
contrapulsació.
balón de oxígeno m. baló d’oxigen.
banco m. banc.
banco de sangre m. banc de sang.
bandeado m. bandatge.
baragnosia f. baragnòsia.
baranestesia f. baranestèsia.
barba f. barba.
barbiturismo m. barbiturisme.
barestesia f. barestèsia.
barestesiómetro m. barestesiòmetre.
barhipoestesia f. barhipoestèsia.
barilalia f. barilàlia.
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baritosis f. baritosi.
barognosis f. barognòsia.
baronarcosis f. baronarcosi.
baropatía f. baropatia.
barorreceptor m. baroreceptor.
barosinusitis f. inv. barosinusitis.
barotitis f. inv. barotitis.
barotrauma m. barotraumatisme.
barotropismo m. barotropisme.
barriga f. panxa.
barro m. barb.
basal adj. basal.
base f. base.
basilar adj. basilar.
basílica f. basílica.
basiotribo m. basiòtrib.
basiotripsia f. basiotrípsia.
basófilo -la adj. basòfil -a.
bastoncillo m. bastonet.
baticardia f. baticàrdia.
batiestesia f. batiestèsia.
batipnea f. batipnea.
bazo m. melsa (f.).
belfo -fa adj. bifi bífia.
beneceptor m. beneceptor.
benigno -na adj. benigne -a.
benzolismo m. benzolisme.
beriberi m. beriberi.
beribérico -ca adj. beribèric -a.
beriliosis f. beril·liosi.
betaterapia f. betateràpia.
bezoar m. betzoar.
biauricular adj. biauricular.
bicarbonato m. bicarbonat.
bíceps m. inv. bíceps, sobrebraç.
bicipital adj. bicipital.
bífididad f. bifiditat.
bífido -da adj. bífid -a.
bigeminismo m. bigeminisme.
biliar adj. biliar, biliari -ària.
bilífero -ra adj. bilífer -a.
bilioso -sa adj. biliós -osa.
bilirrubinemia f. bilirubinèmia.
bilirrubinuria f. bilirubinúria.
bilis f. bilis.
biocalor m. biocalor (f.).
biocalorimetría f. biocalorimetria.
biocinética f. biocinètica.
bioclínica f. bioclínica.
bioclínico -ca adj. m. y f. bioclínic -a.
biodinámica f. biodinàmica.
biodisponibilidad f. biodisponibilitat.
bioensayo m. bioassaig.
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bioética f. bioètica.
biofotómetro m. biofotòmetre.
bioingeniería f. bioenginyeria.
biomaterial m. biomaterial.
biomedicina f. biomedicina.
biomédico -ca adj. biomèdic -a.
biomicroscopia f. biomicroscòpia.
bioprótesis f. biopròtesi.
biopsia f. biòpsia.
biorretroacción f. bioretroacció.
biorritmo m. bioritme.
biorritmología f. bioritmologia.
biotelemetría f. biotelemetria.
bioterapia f. bioteràpia.
biotomía f. biotomia.
biotoxina f. biotoxina.
biotransformación f. biotransformació.
bisinosis f. bissinosi.
bismutismo m. bismutisme.
bismutosis f. bismutosi.
bisturí m. bisturí.
bisturí eléctrico m. bisturí elèctric.
bizco -ca adj. y m. y f. garxo -a.
blastema m. blastema.
blastoma m. blastoma.
blastomicosis f. blastomicosi.
blefarectomía f. blefarectomia.
blefárico -ca adj. blefàric -a.
blefarismo m. blefarisme.
blefaritis f. inv. blefaritis.
blefaritis escamosa f. blefaritis escatosa.
blefaroconjuntivitis f. inv. blefaroconjuntivitis.
blefaroespasmo m. blefaroespasme.
blefarofimosis f. blefarofimosi.
blefaroplastia f. blefaroplàstia.
blefaroplejía f. blefaroplegia.
blefaroptosis f. blefaroptosi.
blefarorrafia f. blefarorràfia.
blefaróstato m. blefaròstat.
blefarotomía f. blefarotomia.
blenoftalmia f. blennoftàlmia.
blenorragia f. blennorràgia.
blenorrágico -ca adj. blennorràgic -a.
blenorrea f. blennorrea.
blenorreico -ca adj. blennorreic -a.
blenostasis f. blennostasi.
blenotórax m. blennotòrax.
bloqueo articular m. bloqueig articular.
bloqueo cardíaco m. bloqueig cardíac.
boca f. boca.
boca arriba loc. adv. de sobines.
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boceras f. pl. boqueres, tramús.
bocio m. goll, gotirló, escrófula (f.).
bocioso -sa adj. y m. y f. gollut -uda.
bolo alimenticio m. bol alimentari.
bolsa f. bossa.
bolsa sinovial f. bossa sinovial.
borborigmo m. borborigme.
borismo m. borisme.
bostezar v. intr. badallar.
bostezo m. badall.
botiquín m. farmaciola (f.).
botrio m. botri.
botriomicoma m. botriomicoma.
botulínico -ca adj. botulínic -a.
botulismo m. botulisme.
bóveda f. volta.
bradiarritmia f. bradiarítmia.
bradicardia f. bradicàrdia.
bradidiastolia f. bradidiastòlia.
bradilalia f. bradilàlia.
bradilexia f. bradilèxia.
bradipepsia f. bradipèpsia.
bradipnea f. bradipnea.
bradisfigmia f. bradisfígmia.
bradistesia f. bradiestèsia.
braguero m. braguer.
branquioma m. branquioma.
braquial adj. braquial.
braquialgia f. braquiàlgia.
braquidactilia f. braquidactília.
braquidáctilo -la adj. braquidàctil -a.
braquiesófago m. braquiesòfag.
braquífero -ra adj. braquífer -a.
braquignatia f. braquignàtia.
braquígnato -ta adj. braquígnat -a.
braquiocéfalo -la adj. braquiocèfal -a.
braquipnea f. braquipnea.
brazalete m. braçal.
brazo m. braç.
brida f. brida.
bromatología f. bromatologia.
brómide f. bròmides (f. inv.).
bromismo m. bromisme.
bromohidrosis f. bromohidrosi.
broncocele f. broncocele.

broncoespasmo m. broncoespasme.
broncoespirometría f. broncoespirometria.
broncoestenosis f. broncoestenosi.
broncofonía f. broncofonia.
broncografía f. broncografia.
broncolitiasis f. broncolitiasi.
broncolito m. broncòlit.
bronconeumonía f. broncopneumònia.
bronconeumopatía f. broncopneumopatia.
broncopatía f. broncopatia.
broncoplejía f. broncoplegia.
broncopulmonar adj. broncopulmonar.
broncorragia f. broncorràgia.
broncorrea f. broncorrea.
broncoscopia f. broncoscòpia.
broncoscopio m. broncoscopi.
bronquial adj. bronquial.
bronquiectasia f. bronquièctasi.
bronquio m. bronqui.
bronquiolitis f. inv. bronquiolitis.
bronquíolo m. bronquíol.
bronquítico -ca adj. y m. y f. bronquític -a.
bronquitis f. inv. bronquitis.
bronquitis aguda f. bronquitis aguda.
bronquitis crónica f. bronquitis crònica.
brote m. brotada (f.).
brucelosis f. brucel·losi.
buba f. bua, buba.
bubón m. bubó.
bubónico -ca adj. bubònic -a.
buboso -sa adj. buós -osa.
bucal adj. bucal.
buccinador m. buccinador.
bucle m. bucle.
bucodental adj. bucodental.
buftalmía f. buftàlmia.
bulbar adj. bulbar.
bulbo m. bulb.
bulbo olfatorio m. bulb olfactori.
bulbo piloso m. bulb pilós.
bulbo raquídeo m. bulb raquidi.
bursitis f. inv. bursitis.
bypass m. inv. bypass.
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cabello m. cabell.
cabeza f. cap (m.).
cacogeusia f. cacogèusia.
cacoquimia f. cacoquímia.
cacoquímico -ca adj. y m. y f. cacoquímic -a.
cacostomía f. cacostomia.
cadáver m. cadàver.
cadavérico -ca adj. cadavèric -a.
cadera f. maluc (m.), anca.
caja f. caixa.
cala f. cala.
calador m. calador.
calarosis f. calarosi.
calasia f. calàsia.
calcáneo -a 1. adj. y m. calcani -ània.
2. m. corbelló.
calcicosis f. calcicosi.
calcificación f. calcificació.
calcinosis f. calcinosi.
calciuria f. calciúria.
calcosis f. calcosi.
cálculo m. càlcul.
calculosis f. calculosi.
calculoso -sa adj. y m. y f. calculós -osa.
calendario vacunal m. calendari vacunal.
calentura f. febra.
calenturiento -ta adj. febrós -osa, febrosenc -a.
calenturón m. febrada (f.).
calicosis f. calicosi.
calículo m. calicle.
caliemia f. calièmia.
cáliz m. calze.
calona f. calona.
calor m. calor (f.).
calostro m. calostre.
calota f. calota.
calvario m. calvària (f.).
calvo -va adj. y m. y f. calb -a, pelat -ada.
callista m. y f. callista (o calliste -a).
callo m. call.
callosidad f. callositat.
calloso -sa adj. callós -osa.
campanilla f. gallet (m.).
campimetría f. campimetria.
campímetro m. campímetre.
camptocormia f. camptocòrmia.
camptodactilia f. camptodactília.
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canabismo m. cannabisme.
canal m. o f. canal (m. y f.).
canaliculado -da adj. canaliculat -ada.
canalicular adj. canalicular.
canaliculitis f. inv. canaliculitis.
canalículo m. canalicle.
cáncer m. càncer.
canceriforme adj. canceriforme.
cancerígeno -na adj. cancerigen -ígena.
cancerización f. cancerització.
cancerología f. cancerologia.
cancerológico -ca adj. cancerològic -a.
cancerólogo -ga m. y f. canceròleg
-òloga.
canceroso -sa adj. y m. y f. cancerós -osa.
candelilla f. candeleta.
candidiasis f. candidiasi.
candidosis f. candidosi.
canilla f. canella, caña, sec (m.).
cannabiosis f. cannabiosi.
cantoplastia f. cantoplàstia.
cánula f. cànula.
caña f. canya.
cañón m. canó.
capilar adj. m. capil·lar.
cápsula f. càpsula.
capsulectomía f. capsulectomia.
capsulitis f. inv. capsulitis.
caquéctico -ca adj. y m. y f. caquèctic -a.
caquexia f. caquèxia.
cara f. cara.
caracol m. caragol.
carbógeno m. carbogen.
carbohemoglobina f. carbohemoglobina.
carbunco m. carboncle.
carcinogénesis f. carcinogènesi.
carcinogenicidad f. carcinogenicitat.
carcinógeno -na adj. carcinogen
-ògena.
carcinoide adj. y m. carcinoide.
carcinoma m. carcinoma.
carcinomatosis f. carcinosi, carcinomatosi.
carcinomatoso -sa adj. carcinomatós
-osa.
carcinosarcoma m. carcinosarcoma.
cardenal m. blau, blaüra (f.).
cardíaco -ca adj. y m. y f. cardíac -a.
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cardial adj. cardíac -a.
cardialgia f. cardiàlgia.
cardias m. inv. càrdies.
cardioangiología f. cardioangiologia.
cardiocentesis f. cardiocentesi.
cardiocirculatorio -ria adj. cardiocirculatori -òria.
cardiocirugía f. cardiocirurgia.
cardiocirujano -na adj. y m. y f. cardiocirurgià -ana.
cardiografía f. cardiografia.
cardioesclerosis f. cardioesclerosi.
cardioespasmo m. cardioespasme.
cardioestenosis f. cardioestenosi.
cardiógrafo m. cardiògraf.
cardiograma m. cardiograma.
cardiología f. cardiologia.
cardiólogo -ga m. y f. cardiòleg -òloga.
cardiomegalia f. cardiomegàlia.
cardiomiopatía f. cardiomiopatia.
cardiópata m. y f. cardiòpata.
cardiopatía f. cardiopatia.
cardioplastia f. cardioplàstia.
cardiopulmonar adj. cardiopulmonar.
cardiorrespiratorio -ria adj. cardiorespiratori -òria.
cardiotireosis f. cardiotireosi.
cardiotomía f. cardiotomia.
cardiovalvulitis f. inv. cardiovalvulitis.
cardiovascular adj. cardiovascular.
cardioversión f. cardioversió.
carditis f. inv. carditis.
carencia f. carència.
carencial adj. carencial.
cariarse v. pron. cariarse, corcarse.
caries f. inv. càries.
carioso -sa adj. cariós -osa.
cariotipo m. cariotip.
carne f. carn.
carnificación f. carnificació.
carnificarse v. pron. carnificarse.
carniza f. carnús (m.).
carnosidad f. carnositat, carnot (m.).
carnoso -sa adj. carnós -osa.
carótida f. caròtide, caròtida.
carotídeo -a adj. carotidi -ídia.
carpiano -na adj. carpià -ana.
carpo m. carp.
carraspear v. intr. escombrar.
carraspera f. rautija, rutija.
carrillo m. queix.
cartilaginoso -sa adj. cartilaginós -osa.
cartílago m. cartílag.

carúncula f. carúncula.
carunculado -da adj. carunculat -ada.
caruncular adj. caruncular.
cascarón f. closca (f.).
casco m. casc.
caseificación f. caseïficació.
caseoso -sa adj. caseós -osa.
cáseum m. càseum.
casmodia f. casmòdia.
caso m. cas.
caspa f. caspa.
catabólico -ca adj. catabòlic -a.
catabolismo m. catabolisme.
catabólito m. catabòlit.
catafilaxis f. catafilaxi.
catamnesis f. catamnesi.
cataplexia f. cataplexia.
catarata f. cataracta.
catarral adj. catarral.
catarro m. catarro.
catarroso -sa adj. catarrós -osa.
catarsis f. catarsi.
catártico -ca adj. y m. catàrtic -a.
catatonía f. catatonia.
catatónico -ca adj. y m. y f. catatònic -a.
catéresis f. catèresi.
catéter m. catèter.
cateterismo m. cateterisme.
catgut m. catgut.
causalgia f. causàlgia.
cáustico -ca adj. piròtic -a.
cauterio m. cauteri.
cauterización f. cauterització.
cauterizador -ra adj. cauteritzador -a.
cauterizar v. tr. cauteritzar.
cavernoma m. cavernoma.
cavidad f. cavitat.
cavitación f. cavitació.
cavitario -ria adj. cavitari -ària.
cavum m. càvum.
cecal adj. cecal.
cecostomía f. cecostomia.
cefalalgia f. cefalàlgia.
cefalatomía f. cefalatomia.
cefalea f. cefalea.
cefálica f. cefàlica.
cefálico -ca adj. cefàlic -a.
cefalismo m. cefalisme.
cefalitis f. inv. cefalitis.
cefalohematoma m. cefalohematoma.
cefalorraquídeo -a adj. cefaloraquidi
-ídia.
cefalotorácico -ca adj. cefalotoràcic -a.
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ceguera f. ceguera.
ceja f. cella.
celda f. cel·la.
celíaco -ca adj. y m. y f. celíac -a.
celialgia f. celiàlgia.
celiaquía f. celiaquia.
celioscopia f. celioscòpia.
celiosquisis f. celiosquisi.
celoniquia f. celoníquia.
celotomía f. celotomia.
célula f. cèl·lula.
celulítico -ca adj. cel·lulític -a.
celulitis f. inv. cel·lulitis.
cemento m. cement.
cenestesia f. cenestèsia.
cenestésico -ca adj. cenestèsic -a.
centro de salud m. centre de salut.
cerebelo m. cerebel.
cerebeloso -sa adj. cerebel·lós -osa.
cerebilitis f. inv. cerebel·litis.
cerebral adj. cerebral.
cerebritis f. inv. cerebritis.
cerebro m. cervell.
cerebroespinal adj. cerebroespinal.
cerebrovascular adj. cerebrovascular.
cerio m. ceri.
cerumen m. cerumen.
ceruminoso -sa adj. ceruminós -osa.
cervical adj. y f. pl. cervical.
cervicalgia f. cervicàlgia.
cervicitis f. inv. cervicitis.
cervicoartrosis f. cervicoartrosi.
cerviz f. cèrvix.
cesárea f. cesària.
cetonuria f. cetonúria.
cetosis f. cetosi.
cía f. cia.
cianocobalamina f. cianocobalamina.
cianosis f. cianosi.
cianótico -ca adj. y m. y f. cianòtic -a.
ciática f. ciàtica.
ciático -ca adj. ciàtic -a.
cicatricial adj. cicatricial.
cicatriz f. cicatriu.
cicatrizante adj. y m. cicatritzant.
cicatrizar v. tr., intr. y pron. cicatritzar.
ciclitis f. inv. ciclitis.
ciclocefalia f. ciclocefàlia.
cicloespasmo m. cicloespasme.
ciclopía f. ciclopia.
cicloplejía f. cicloplegia.
ciego -ga adj. y m. y f. cec -cega.
cielo de la boca m. cel.
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cifoscoliosis f. cifoscoliosi.
cifosis f. cifosi.
cifótico -ca adj. y m. y f. cifòtic -a.
cigoma m. zigoma.
cigomático -ca adj. zigomàtic -a.
cigoto m. zigot.
ciliado -da adj. ciliat -ada.
ciliar adj. ciliar.
cilindroma m. cilindroma.
cinanestesia f. cinanestèsia.
cincel m. escarpre.
cinesiterapia f. cinesiteràpia, kinesiteràpia.
cinestesia f. cinestèsia.
cinetosis f. cinetosi.
cíngulo m. cíngol.
cinocefalia f. cinocefàlia.
cinocéfalo -la adj. cinocèfal -a.
cintura f. cintura.
cintura escapular f. cintura escapular.
cintura pelviana f. cintura pelviana.
circulación f. circulació.
circuncidar v. tr. circumcidar.
circuncisión f. circumcisió.
circunciso -sa adj. circumcís -isa.
circunvolución f. pl. circumvolució.
cirrosis f. cirrosi.
cirrótico -ca adj. y m. y f. cirròtic -a.
cirugía f. cirurgia.
cirujano -na m. y f. cirurgià -ana.
cistectomía f. cistectomia.
cisterna f. cisterna.
cisticercosis f. cisticercosi.
cístico -ca adj. cístic -a.
cistina f. cistina.
cistinuria f. cistinúria.
cistitis f. inv. cistitis.
cistocele f. cistocele.
cistocentesis f. cistocentesi.
cistografía f. cistografia.
cistometría f. cistometria.
cistoscopia f. cistoscòpia.
cistoscopio m. cistoscopi.
cistotomía f. cistotomia.
cisura f. cissura.
citodiagnóstico m. citodiagnòstic.
citopenia f. citopènia.
cizalla f. cisalla.
clamp m. clamp.
claustro m. claustre.
clavícula f. 1. clavícula. 2. ansa del coll.
claviculado -da adj. claviculat -ada.
clavicular adj. clavicular.
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clic m. clic.
climatérico -ca adj. climatèric -a.
climaterio m. climateri.
climatoterapia f. climatoteràpia.
clímax m. clímax.
clínica f. clínica.
clínico -ca adj. m. y f. clínic -a.
clinodactilia f. clinodactília.
clister m. clisteri.
clisterizar v. tr. clisteritzar.
clitoriano -na adj. clitoridi -ídia.
clitoridectomía f. clitoridectomia, excisió.
clítoris m. inv. clítoris.
cloasma m. cloasma.
clon m. clon1.
clono m. clon2,, clonus.
clónico -ca adj. clònic -a.
clono m. clon.
cloremia f. clorèmia.
clorhidria f. clorhídria.
cloroformización f. cloroformització.
cloroformizar v. tr. cloroformitzar.
cloroma m. cloroma.
clorosis f. clorosi.
clorótico -ca adj. y m. y f. cloròtic -a.
coagulación f. coagulació.
coagulopatía f. coagulopatia.
coana f. coana.
coaptación f. coaptació.
coaptar v. tr. coaptar.
cobaltoterapia f. cobaltoteràpia.
coboideo -a adj. cuboïdal.
cocainismo m. cocaïnisme.
cocainómano -na adj. y m. y f. cocaïnòman -a.
coccidiosis f. coccidiosi.
coccígeo -a adj. coccigeal, coccigi -ígia.
cóccix m. còccix.
cóclea f. còclea.
codo m. colze.
cogote m. bescoll, clatell.
cojo -ja adj. y m. y f. coix -a.
colagenosis f. col·lagenosi.
colagogo -ga adj. colagog -a.
colangiocarcinoma m. colangiocarcinoma.
colangiografía f. colangiografia.
colangiolo m. colangíol.
colangitis f. inv. colangitis.
colapsar v. tr. y pron. col·lapsar.
colapso m. col·lapse.
colecistectomía f. colecistectomia.

colecistitis f. inv. colecistitis.
colectomía f. colectomia.
colédoco m. colèdoc.
colelitiasis f. colelitiasi.
colepoyesis f. colepoesi.
cólera m. còlera.
coleresis f. colèresi.
colérico -ca adj. y m. y f. colèric -a.
colerina f. colerina.
colestasis f. colèstasi.
colesterolemia f. colesterolèmia.
colgajo m. penjoll, penjall.
colibacilosis f. colibacil·losi.
cólico -ca adj. y m. còlic -a.
colicuación f. col·liquació.
colinérgico -ca adj. colinèrgic -a.
colirio m. col·liri.
colitis f. inv. colitis.
colmillo m. clau, ullal.
coloboma m. coloboma.
colon m. còlon.
colonoscopia f. colonoscòpia.
colonoscopio m. colonoscopi.
colostomía f. colostomia.
colpocitología f. colpocitologia.
colposcopia f. colposcòpia.
colposcopio m. colposcopi.
columela f. columel·la.
columna vertebral f. columna vertebral.
coluria f. colúria.
collarín m. collarí, colleró.
coma m. coma.
comadrón -na m. y f. comarot comare,
llevador -a.
comatoso -sa adj. y m. y f. comatós -osa.
comisura f. 1. comissura, queix (m.).
2. cant (m.).
comisura blanca anterior f. vulva.
comorbiditat f. comorbilidad.
complicación f. complicació.
compresa f. compresa.
compresor m. compressor.
comprimido m. comprimit.
concreción f. concreció.
cóndilo m. còndil.
condiloma m. condiloma.
condón m. condó.
condral adj. condral.
condritis f. inv. condritis.
condrocalcinosis f. condrocalcinosi.
condrocráneo m. condrocrani.
condroma m. condroma.
condromalacia f. condromalàcia.
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condropatía f. condropatia.
conducción f. conducció.
conductibilidad f. conductibilitat.
conducto m. conducte.
conducto deferente m. conducte deferent.
conducto eyaculador m. conducte
ejaculador.
confluente adj. confluent.
conformación f. conformació.
congelar v. tr. y pron. congelar.
congénito -ta adj. congènit -a.
congestión f. congestió.
conglutinación f. conglutinació.
conglutinante adj. y m. conglutinant.
conglutinar v. tr. y pron. conglutinar.
coniosis f. coniosi.
conjuntiva f. conjuntiva.
conjuntival adj. conjuntival.
conjuntivitis f. inv. conjuntivitis.
conminuta f. comminució.
conmoción f. commoció.
cono m. con.
consolidación f. consolidació.
consolidar v. tr. consolidar.
constipación f. constipació.
constipar v. tr. y pron. constipar.
constreñir v. tr. constrényer.
constrictor -ra adj. constrictor -a.
consulta f. consulta.
consultorio m. consultori, consulta (f.).
consunción m. consumpció.
contactología f. contactologia.
contagiar v. tr. y pron. contagiar, encomanar, apegar.
contagio m. contagi.
contaminar v. tr. contaminar.
continencia f. continència.
contraabertura f. contraobertura.
contraanálisis m. contraanàlisi (f.).
contracción f. contracció.
contracepción f. contracepció.
contraceptivo -va adj. m. contraceptiu
-iva.
contraceptor -ra adj. y m. y f. contraceptor -a.
contractilidad f. contractilitat.
contractura f. contractura.
contraindicación f. contraindicació.
contraindicado -da adj. contraindicat
-ada.
contraindicante m. contraindicant.
contraindicar v. tr. contraindicar.
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contusión f. contusió.
contusionar v. tr. contusionar.
contuso -sa adj. contús -usa.
convalecencia f. convalescència.
convulsión f. convulsió.
copremesis f. coprèmesi.
coproanálisis m. coproanàlisi (f.).
coprolito m. copròlit.
coprostasia f. copròstasi.
coracoide adj. coracoide.
coracoideo -a adj. coracoïdal.
corazón m. cor.
cordial adj. y m. cordial.
corditis f. inv. corditis.
cordón m. cordó.
cordón umbilical m. cordó umbilical.
cordotomía f. cordotomia.
corea f. corea.
coreico -ca adj. y m. y f. coreic -a.
corion m. cori, còrion.
coriza f. coriza.
córnea f. còrnia.
corneal adj. corneal.
cornete m. cornet.
coroidal adj. coroïdal.
coroides f. coroide.
coroiditis f. inv. coroïditis.
corona f. corona.
coronal adj. coronal.
coronar v. intr. coronar.
coronario -ria adj. coronari -ària.
coronariografía f. coronariografia.
coronilla f. coroneta.
corpuscular adj. corpuscular.
corpúsculo m. corpuscle.
corrugación f. corrugació.
corrugador -ra adj. corrugador -a.
corsé m. corset.
cortacallos m. inv. talladurícies.
córtex m. còrtex.
corteza f. escorça.
cortical adj. y f. cortical.
corticalización f. corticalització.
corva f. sofraja.
costal adj. costal.
costalgia f. costàlgia.
costilla f. costella.
costra f. corfa, crosta, pegadella.
costra láctea f. pegadella.
costraza f. crostera.
costura f. costura.
cotejo m. confrontació (f.).
cotiledón m. cotiledó, cotilèdon.
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coxa f. coxa.
coxagra f. coxagra.
coxal adj. m. coxal.
coxalgia f. coxàlgia.
coxitis f. inv. coxitis.
coyuntura f. conjuntura.
craneal adj. cranial.
craneano -na adj. cranià -ana.
cráneo m. crani, closca (f.).
craneoclasis f. craniòclasi.
craneoencefálico -ca adj. cranioencefàlic -a.
craneofacial adj. craniofacial.
craneografía f. craniografia.
craneográfico -ca adj. craniogràfic -a.
craneología f. craniologia.
craneomalacia f. craniomalàcia.
craneoplastia f. cranioplàstia.
craneosquisis f. craniòsquisi.
craneotomía f. craniotomia.
craurosis f. craurosi.
creatorrea f. creatorrea.
crema f. crema.
cremáster m. cremàster.
cresta f. cresta.
cretinismo m. cretinisme.
cretino -na adj. y m. y f. cretí -ina.
cricoides adj. y m. cricoide.
criocauterización f. criocauterització.
criocirugía f. criocirurgia.
criogenizar v. tr. criogenitzar.
crioterapia f. crioteràpia.
cripta f. cripta.
criptorquidia f. criptorquídia.
crisis f. crisi.
crisoterapia f. crisoteràpia.
crispar v. tr. y pron. crispar.
cristalino m. cristal·lí.
crocidismo m. crocidisme.
cromatopsia f. cromatòpsia.
cromosomopatía f. cromosomopatia.
cromoterapia f. cromoteràpia.
cronaxia f. cronàxia.
crónico -ca adj. crònic -a.
cronopatología f. cronopatologia.
cronotropismo m. cronotropisme.
crúor m. crúor.
cruorina f. cruorina.
crup m. crup.

crupal adj. crupal.
crural adj. crural.
cuadrantectomía f. quadrantectomia.
cuádriceps adj. y m. inv. quàdriceps.
cuadricipital adj. quadricipital.
cuadrilocular adj. quadrilocular.
cuadriplegia f. quadriplegia.
cuadriplégico -ca adj. y m. y f. quadriplègic -a.
cuajarón m. gleva (f.).
cuarentena f. quarantena.
cuartana adj. y f. quartana.
cuartanario -ria adj. y m. y f. quartanari
-ària.
cuatrillizo -za adj. y m. y f. quadrigemin
-èmina.
cubital adj. cubital.
cúbito m. cúbit.
cuboides m. cuboide.
cuello m. coll.
cuenca f. conca.
cuerda f. corda.
cuerno m. banya (f.).
cuerpo m. cos.
cuerpo lúteo m. cos luti.
cuidado intensivo m. cura intensiva (f.).
culo m. cul.
cultivo m. cultiu.
cuña f. cuny (m.).
cúpula f. cúpula.
cura f. cura.
curación f. curació.
curador -ra m. y f. curador -a.
curar v. tr. y pron. curar.
cureta f. cureta.
cursar v. intr. cursar.
cutáneo -a adj. cutani -ània.
cutícula f. cutícula.
cutirreacción f. cutireacció.
cutisector m. cutisector.
chancro m. xancre.
chequeo m. xequeig.
chichón m. bony.
choque m. xoc.
choque anafiláctico m. xoc anafilàctic.
chueca f. ballador (m.), reballador (m.).
chueca de la cadera f. ballador de
l’anca (m.).
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D
dacrioadenalgia f. dacrioadenàlgia.
dacrioadenitis f. inv. dacrioadenitis.
dacriocistitis f. inv. dacriocistitis.
dacriolitiasis f. dacriolitiasi.
dacriolito m. dacriòlit.
dacriopiorrea f. dacriopiorrea.
dacriorrea f. dacriorrea.
dactilitis f. inv. dactilitis.
daltónico -ca adj. daltònic -a.
daltonismo m. daltonisme.
danzaterapia f. dansateràpia.
dar náuseas v. tr. tragitar.
dartos m. inv. dartos.
decalvante adj. decalvant.
deciduo -dua adj. decidu -ídua.
decolación f. decol·lació.
decorticar v. tr. decorticar.
decúbito m. decúbit.
decuso m. decussació (f.).
dedo m. dit.
dedo anular m. dit anular.
dedo índice m. dit índex.
dedo medio m. dit del mig.
dedo meñique m. dit xicotet.
dedo pulgar m. dit polze.
defecación f. defecació.
defecar v. intr. defecar.
defervescencia f. defervescència.
deficiencia f. deficiència.
déficit m. dèficit.
deflexión f. deflexió.
deformidad f. deformitat.
degeneración f. degeneració, degenerescència.
degenerante adj. degenerescent.
degenerar v. intr. degenerar.
deglución f. deglució, deglutició.
deglutir v. tr. deglutir.
dehiscencia f. dehiscència.
delgado -da adj. prim -a.
delirio m. deliri.
delitescencia f. delitescència.
deltoideo -a adj. deltoïdal.
deltoides m. deltoide.
dendrita f. dendrita.
dengue m. dengue.
densitometría f. densitometria.
dentadura f. dentadura, dentat (m.).
dental adj. dental.
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dentario -ria adj. dentari -ària.
dentición f. dentició.
dentículo m. denticle.
dentina f. dentina.
dentista m. y f. dentista (o dentiste -a).
depilación f. depilació.
depleción f. depleció.
depletivo -va adj. depletiu -iva.
deposición f. deposició.
depravar v. tr. depravar.
depresor -ra adj. y m. depressor -a.
depresor lingual m. depressor lingual,
abaixallengües (inv.).
depurativo -va adj. y m. depuratiu -iva.
dermalgia f. dermàlgia.
dermatitis f. inv. dermatitis.
dermatofitosis f. dermatofitosi.
dermatoide adj. dermatoide.
dermatólisis f. dermatòlisi.
dermatología f. dermatologia.
dermatológico -ca adj. dermatològic -a.
dermatólogo -ga m. y f. dermatòleg
-òloga.
dermatomicosis f. dermatomicosi.
dermatomiositis f. inv. dermatomiïtis.
dermátomo m. dermàtom.
dermatoneurosis f. dermatoneurosi.
dermatopatía f. dermatopatia.
dermatopatología f. dermatopatologia.
dermatosis f. dermatosi.
dérmico -ca adj. dèrmic -a.
dermis f. dermis, derma (m.).
dermitis f. inv. dermitis.
dermoide m. dermoide.
dermopatía f. dermopatia.
dermorreacción f. dermoreacció.
dermostosis f. dermostosi.
dermotomía f. dermotomia.
derrame m. derramament, vessament.
desasimilación f. desassimilació.
desasimilar v. tr. desassimilar.
desbridamiento m. desbridament.
desbridar v. tr. desbridar.
descalcificación f. descalcificació.
descamación f. descamació, pelleranca.
descompensación f. descompensació.
descompensado -da adj. descompensat -ada.
descomposición f. descomposició.
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descompresión f. descompressió.
desencadenante adj. y m. desencadenant.
desensibilización f. dessensibilització.
desfibrilación f. desfibril·lació.
desfibrilador m. desfibril·lador.
desfibrilar v. tr. desfibril·lar.
deshidratación f. deshidratació.
desinfectar v. tr. desinfectar.
desintoxicación f. desintoxicació.
desintubar v. tr. desintubar.
deslumbramiento m. encegament.
desmayarse v. pron. desmaiarse.
desmayo m. desmai, batistot.
desmielinización f. desmielinització.
desmineralización f. desmineralització.
desmineralizarse v. pron. desmineralitzar-se.
desmoide m. desmoide.
desmología f. desmologia.
desnutrición f. desnutrició, subnutrició.
desopilación f. desopilació.
desopilar v. tr. desopilar.
desprendimiento m. despreniment.
desvanecimiento m. esvaniment.
desviación f. desviació.
desviarse v. pron. desviar-se.
desvitalizar v. tr. desvitalitzar.
detergente adj. y m. detergent.
deterger v. tr. detergir.
deterioro m. deteriorament.
detorsión f. detorsió.
detumescencia f. detumescència.
detumescente adj. detumescent.
devolver v. tr. y intr. vomitar.
dexiocardia f. dexiocàrdia.
deyección f. dejecció.
diabetes f. inv. diabetis.
diabético -ca adj. y m. y f. diabètic -a.
diacrisis f. diàcrisi.
diafisial adj. diafisial.
diáfisis f. diàfisi.
diaforesis f. diaforesi.
diaforético -ca adj. y m. diaforètic -a.
diafragma m. diafragma.
diafragmatitis f. inv. diafragmatitis.
diafragmatocele f. diafragmatocele.
diagnosis f. diagnosi.
diagnosticar v. tr. diagnosticar.
diagnóstico -ca adj. y m. diagnòstic -a.
diálisis f. diàlisi.
dializar v. tr. pron. dialitzar.
diapasón m. diapasó.

diapédesis m. diapedesi.
diarrea f. diarrea.
diarreico -ca adj. y m. y f. diarreic -a.
diartrosis f. diartrosi.
diastáltico -ca adj. diastàltic -a.
diastasis f. diàstasi.
diastema m. diastema.
diástole f. diàstole.
diastólico -ca adj. diastòlic -a.
diastrofia f. diastròfia.
diatésico -ca adj. diatètic -a.
diátesis f. diàtesi.
diazorreacción f. diazoreacció.
dicefalia f. dicefàlia.
dicéfalo -la adj. y m. y f. dicèfal -a.
dídimo -ma adj. m. dídim -a.
diencéfalo m. diencèfal.
diente m. dent (f.).
diéresis f. dièresi.
dieta f. dieta.
dietoterapia f. dietoteràpia.
difiodonto -ta adj. difiodont -a.
difteria f. diftèria.
diftérico -ca adj. y m. y f. diftèric -a.
digástrico -ca adj. digàstric -a.
digerir v. tr., intr. y pron. digerir.
digestibilidad f. digestibilitat.
digestión f. digestió.
digestivo -va adj. y m. digestiu -iva.
digitipuntura f. digitipuntura.
dilatador -ra adj. y m. dilatador -a.
dilatar v. tr., intr. y pron. dilatar.
dinamogénesis f. dinamogènesi.
dioptría f. diòptria.
diplejía f. diplegia.
diploe m. díploe.
diplogénesis f. diplogènesi.
diplopía f. diplopia.
diplópico -ca adj. y m. y f. diplòpic -a.
dipodia f. dipòdia.
disarmonía f. disharmonia.
disartria f. disàrtria.
disártrico -ca adj. disàrtric -a.
disbasia f. disbàsia.
discal adj. discal.
discinesia f. discinèsia.
discisión f. discissió.
disco m. disc.
discondroplasia f. discondroplàsia.
discrasia f. discràsia.
discromatopsia f. discromatòpsia.
discromía f. discromia.
disecar v. tr. dissecar.
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disección f. dissecció.
disector -ra m. y f. dissector -a.
disendocrinia f. disendocrínia.
disentería f. disenteria.
disentérico -ca adj. disentèric -a.
disestesia f. disestèsia.
disfagia f. disfàgia.
disfemia f. disfèmia.
disfonía f. disfonia.
disfunción f. disfunció.
disgenesia f. disgenèsia.
disglosia f. disglòssia.
disglósico -ca adj. y m. y f. disglòssic -a.
dishidrosis f. dishidrosi.
dislalia f. dislàlia.
dislálico -ca adj. y m. y f. dislàlic -a.
dislexia f. dislèxia.
disléxico -ca adj. y m. y f. dislèxic -a.
dislocación f. dislocació, espunyida.
dislocar v. tr. y pron. dislocar, espunyir-se.
dismenorrea f. dismenorrea.
dismimia f. dismímia.
dismnesia f. dismnèsia.
dismorfismo m. dismorfisme.
disnea f. dispnea.
disneico -ca adj. y m. y f. dispneic -a.
disomía f. disomia.
disorexia f. disorèxia.
disosmia f. disòsmia.
disostosis f. disostosi.
dispareunia f. disparèunia.
dispensario m. dispensari.
dispepsia f. dispèpsia.
dispéptico -ca adj. y m. y f. dispèptic -a.
displasia f. displàsia.
displásico -ca adj. y m. y f. displàstic -a.
dispraxia f. dispràxia.
disproteinemia f. disproteïnèmia.
disqueratosis f. disqueratosi.
disquecia f. disquèzia.
disritmia f. disrítmia.
distal adj. distal.
distanasia f. distanàsia.
distermia f. distèrmia.
distocia f. distòcia.
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distócico -ca adj. distòcic -a.
distonía f. distonia.
distopia f. distòpia.
distorsión f. distorsió.
distrofia f. distròfia.
distrófico -ca adj. y m. y f. distròfic -a.
disuria f. disúria.
disúrico -ca adj. y m. y f. disúric -a.
diu m. diu.
diuresis f. diüresi.
diurético -ca adj. y m. diürètic -a.
diverticular adj. diverticular.
diverticulitis f. inv. diverticulitis.
divertículo m. diverticle.
diverticulosis f. diverticulosi.
divulsión f. divulsió.
docimasia f. docimàsia.
docimástico -ca adj. docimàstic -a.
doctor -ra m. y f. doctor -a.
dolicocolon m. dolicocòlon.
dolor m. dolor, mal.
donante adj. y m. y f. donant.
dormitivo -va adj. y m. dormitiu -iva.
dorsal adj. y m. pl. dorsal.
dorso m. dors.
dosis f. dosi.
dracunculosis f. dracunculosi.
dren m. dren.
drenaje m. drenatge.
drenar v. tr. drenar.
drepanócito m. drepanòcit.
drepanocitosis f. drepanocitosi.
droga f. droga.
drogadicción f. drogoaddicció.
drogadicto -ta adj. y m. y f. drogoaddicte
-a.
drogado -da m. y f. drogat -ada.
duodenal adj. duodenal.
duodenitis f. inv. duodenitis.
duodeno m. duodé.
duodenotomía f. duodenotomia.
dural adj. dural.
duramadre f. duramàter.
dureza f. durícia.
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E
ébola m. ebola.
eburnación f. eburnació.
eccema m. èczema.
eccematoso -sa adj. eczematós -osa.
eclampsia f. eclàmpsia.
eclámptica f. eclàmptica.
eclámptico -ca adj. eclàmptic -a.
ecocardiografía f. ecocardiografia.
ecoencefalografía f. ecoencefalografia.
ecoencefalograma m. ecoencefalograma.
ecofisiología f. ecofisiologia.
ecografía f. ecografia.
ecográfico -ca adj. ecogràfic -a.
ecografista adj. y m. y f. ecografista.
ecógrafo m. ecògraf.
ecograma m. ecograma.
ecovirus m. inv. ecovirus.
éctasis f. èctasi.
ectima f. ectima.
ectópago -ga adj. y m. y f. ectòpag -a.
ectoparásito m. ectoparàsit.
ectopia f. ectòpia.
ectópico -ca adj. ectòpic -a.
ectromelia f. ectromèlia.
ectropión m. ectropi.
edema m. edema, embassament, unflor
(f.), inflor (f.).
edematoso -sa adj. edematós -osa.
efector -ra adj. y m. efector -a.
efélide f. efèlide.
eferencia f. eferència.
eferente adj. eferent.
eflorescencia f. eflorescència.
efluvioterapia f. efluvioteràpia.
efluxión f. efluxió.
egofonía f. egofonia.
elastosis f. elastosi.
elaterio m. elateri.
electro m. electro.
electrocardioencefalograma m. electrocardioencefalograma.
electrocardiografía f. electrocardiografia.
electrocardiógrafo m. electrocardiògraf.
electrocardiograma m. electrocardiograma.
electrocauterio m. electrocauteri.

electrocirugía f. electrocirurgia.
electrocoagulación f. electrocoagulació.
electrochoque m. electroxoc.
electrodiagnosis f. electrodiagnosi.
electrodiagnóstico m. electrodiagnòstic.
electroencefalografía f. electroencefalografia.
electroencefalográfico -ca adj. electroencefalogràfic -a.
electroencefalógrafo m. electroencefalògraf.
electroencefalograma m. electroencefalograma.
electrofisiología f. electrofisiologia.
electrofisiológico -ca adj. electrofisiològic -a.
electromedicina f. electromedicina.
electromiografía f. electromiografia.
electromiograma m. electromiograma.
electroneurografía f. electroneurografia.
electropuntura f. electropuntura.
electrorradiología f. electroradiologia.
electroterapia f. electroteràpia.
electroterápico -ca adj. electroteràpic
-a.
elefancíaco -ca adj. y m. y f. elefantíac -a.
elefantiasis f. elefantiasi.
elevador -ra adj. y m. elevador -a.
eliminante adj. eliminant.
eliminar v. tr. eliminar.
eliptocito m. el·liptòcit.
eliptocitosis f. el·liptocitosi.
elongación f. elongació.
emaciación f. emaciació.
emaciado -da adj. emaciat -ada.
emasculación f. emasculació.
emasculador m. emasculador.
emascular v. tr. emascular.
embalsamamiento m. embalsemament.
embalsamar v. tr. embalsemar.
embarazo m. embaràs.
embolectomía f. embolectomia.
embolia f. embòlia, embolisme (m.).
émbolo m. émbol.
embriocardia f. embriocàrdia.
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embrión m. embrió.
embriopatía f. embriopatia.
embriotomía f. embriotomia.
embriótomo m. embriòtom.
embrocación f. embrocació.
emesis f. èmesi.
emétrope adj. emmetrop.
emetropía f. emmetropia.
emetrópico -ca adj. y m. y f. emmetròpic
-a.
eminencia f. eminència.
emoliente adj. y m. emol·lient.
empacho m. enfit.
empastar v. tr. empastar, emplomar.
empaste m. empast, plombatge.
empeine m. 1. empenya (f.). 2. vérbol,
bérbol.
empiema m. empiema.
empiesis f. empiesi.
emplasto m. empastre.
emulgente adj. emulgent.
emunción f. emunció.
emuntorio -ria adj. y m. emuntori -òria.
enanismo m. nanisme.
enano -na adj. y m. y f. nano -a.
enantema m. enantema.
enantematoso -sa adj. y m. y f. enantematós -osa.
enartrosis f. enartrosi.
encapsular v. tr. pron. encapsular.
encarnadura f. encarnadura, pelladura.
encarnar v. intr. y pron. pellar.
encefalalgia f. encefalàlgia.
encefálico -ca adj. encefàlic -a.
encefalítico -ca adj. encefalític -a.
encefalitis f. inv. encefalitis.
encéfalo m. encèfal.
encefalocele f. encefalocele.
encefalografía f. encefalografia.
encefalograma m. encefalograma.
encefaloide adj. encefaloide.
encefalomalacia f. encefalomalàcia.
encefalomielitis f. inv. encefalomielitis.
encefalopatía f. encefalopatia.
encefalosis f. encefalosi.
encía f. geniva.
encinta adj. encinta.
enclavamiento m. enclavatge.
encondroma m. encondroma.
endemia f. endèmia.
endémico -ca adj. endèmic -a.
endoarteriectomía f. endoarteriectomia.
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endoarteritis f. inv. endoarteritis.
endocardíaco -ca adj. endocardíac -a.
endocardio m. endocardi.
endocarditis f. inv. endocarditis.
endocervitis f. inv. endocervicitis.
endocistitis f. inv. endocistitis.
endocolpitis f. inv. endocolpitis.
endocranial adj. endocranial.
endocrino -na adj. endocrí -ina.
endocrinología f. endocrinologia.
endocrinológico -ca adj. endocrinològic -a.
endocrinólogo -ga m. y f. endocrinòleg
-òloga.
endocrinopatía f. endocrinopatia.
endodoncia f. endodòncia.
endodontitis f. inv. endodontitis.
endoesqueleto m. endoesquelet.
endoflebitis f. inv. endoflebitis.
endogástrico -ca adj. endogàstric -a.
endogastritis f. inv. endogastritis.
endógeno -na adj. endogen -ògena.
endolinfa f. endolimfa.
endometrio m. endometri.
endometrioma m. endometrioma.
endometritis f. inv. endometritis.
endometriosis f. endometriosi.
endoscopia f. endoscòpia.
endoscópico -ca adj. endoscòpic -a.
endoscopio m. endoscopi.
endostio m. endosti.
endotelioma m. endotelioma.
endovenoso -sa adj. endovenós -osa.
enema m. ènema.
enervar v. tr. enervar.
enfermedad f. mal (m.), malaltia, infermetat.
enfermería f. infermeria.
enfermero -ra m. y f. infermer -a.
enfermizo -za adj. malaltús -ussa, malaltós -osa, malaltís -issa.
enfermo -ma adj. y m. y f. mal -a, malalt
-a.
enfisema m. emfisema.
enflaquecimiento m. amagriment.
enfráctico -ca adj. y m. emfràctic -a.
enfraxis f. emfraxi.
engripado -da adj. engripat -ada.
engriparse v. pron. engriparse.
enmudecer v. intr. emmudir.
enoftalmia f. enoftàlmia.
enquistamiento m. enquistament.
enquistarse v. pron. enquistarse.
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enronquecer v. tr. y pron. enrogallar.
enteral adj. enteral.
enteralgia f. enteràlgia.
enterectomía f. enterectomia.
entérico -ca adj. entèric -a.
enteritis f. inv. enteritis.
enteroanastomosis f. enteroanastomosi.
enterobiasis f. enterobiasi.
enterocele f. enterocele.
enteróclisis f. enteròclisi.
enterocolitis f. inv. enterocolitis.
enterolito m. enteròlit.
enteropatía f. enteropatia.
enteroplastia f. enteroplàstia.
enterorragia f. enterorràgia.
enterostomía f. enterostomia.
enterótomo m. enteròtom.
entóptico -ca adj. entòptic -a.
entótico -ca adj. entòtic -a.
entrepierna f. entrecuix (m.).
entropión m. entropi.
entumecer v. tr. pron. entumir.
entumecimiento m. entumiment.
enucleación f. enucleació.
enuclear v. tr. enuclear.
enuresis f. enuresi.
enurético -ca adj. y m. y f. enurètic -a.
envenenamiento m. enverinament.
enyesar v. tr. enguixar.
enzimoterapia f. enzimoteràpia.
eosina f. eosina.
eosinofilia f. eosinofília.
eosinófilo -la adj. y m. eosinòfil -a.
eosinopenia f. eosinopènia.
ependimitis f. inv. ependimitis.
epéndimo m. epèndima.
epicanto m. epicant.
epicardio m. epicardi.
epicóndilo m. epicòndil.
epicráneo m. epicrani.
epicrisis f. epícrisi.
epicrítico -ca adj. epicrític -a.
epidemia f. epidèmia, passa, passera.
epidemicidad f. epidemicitat.
epidémico -ca adj. epidèmic -a.
epidemiología f. epidemiologia.
epidemiológico -ca adj. epidemiològic
-a.
epidemiólogo -ga m. y f. epidemiòleg
-òloga.
epidérmico -ca adj. epidèrmic -a.
epidermis f. inv. epidermis.

epidermoide m. epidermoide.
epidídimo m. epidídim.
epidural adj. y f. epidural.
epifisial adj. epifisial.
epífisis f. epífisi.
epífora f. epífora.
epigastralgia f. epigastràlgia.
epigástrico -ca adj. epigàstric -a.
epigastrio m. epigastri.
epiglótico -ca adj. epiglòtic -a.
epiglotis f. inv. epiglotis.
epilepsia f. epilèpsia.
epiléptico -ca adj. y m. y f. epilèptic -a.
epileptiforme adj. epileptiforme.
epiplerosis f. epiplerosi.
epiploico -ca adj. epiploic -a.
epiploítis f. inv. epiploïtis.
epiplón m. epipló.
episiotomía f. episiotomia.
epispadias f. inv. epispàdies.
epistaxis f. epistaxi.
epistoma m. epistoma.
epitalámico -ca adj. epitalàmic -a.
epitálamo m. epitàlem.
epitelio m. epiteli.
epitelioma m. epitelioma.
epítope m. epítop.
equimosis f. equimosi.
equinococcosis f. equinococcosi.
erección f. erecció.
eréctil adj. erèctil.
erectilidad f. erectilitat.
erecto -ta adj. erecte -a.
erector -ra adj. erector -a.
eretismo m. eretisme.
ergógrafo m. ergògraf.
ergometría f. ergometria.
ergoterapia f. ergoteràpia.
erina f. erina.
erisífaco m. erisífac.
erisipela f. erisipela.
erisipelatoso -sa adj. y m. y f. erisipelatós
-osa.
erisipeloide adj. erisipeloide.
eritema m. eritema.
eritematoso -sa adj. eritematós -osa.
eritremia f. eritrèmia.
eritroblasto m. eritroblast.
eritroblastosis f. eritroblastosi.
eritrocito m. eritròcit.
eritrocitosis f. eritrocitosi.
eritrodermia f. eritrodèrmia.
eritrólisis f. eritròlisi.
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eritromelalgia f. eritromelàlgia.
eritromelia f. eritromèlia.
eritropoyesis f. eritropoesi.
eritrosis f. eritrosi.
erosión f. erosió.
erradicar v. tr. eradicar.
eructar v. intr. eructar, rotar.
eructo m. eructe, eructació (f.), rot.
erupción f. erupció, eixida.
eruptivo -va adj. eruptiu -iva.
escabiosis f. escabiosi.
escafoidal adj. escafoïdal.
escafoide m. escafoide.
escayolar v. tr. escaiolar.
escaldadura f. escaldadura, encetada.
escaldarse v. pron. escaldar -se.
escaleno -na m. escalé -ena.
escalofrío m. calfred.
escalpelo m. escalpel.
escama f. escama.
escamoso -sa adj. escamós -osa.
escáner m. escàner.
escanista m. y f. escanista (o escaniste -a).
escansión f. escansió.
escápula f. escàpula.
escapular adj. escapular.
escapulohumeral adj. escapulohumeral.
escara f. escara.
escarificación f. escarificació.
escarificador m. escarificador.
escarificar v. tr. escarificar.
escarlatina f. escarlatina.
escayola f. escaiola.
escayolar v. tr. enguixar.
escíbalo m. escíbal.
escintigrafía f. escintil·lografia.
escintigrama m. escintil·lograma.
escirro m. escirre.
escirroso -sa adj. escirrós -osa.
escisión f. excisió.
esclerema m. esclerema.
escleremia f. esclerèmia.
escleritis f. inv. escleritis.
esclerodermia f. esclerodèrmia.
escleroma m. escleroma.
esclerosado -da adj. esclerosat -ada.
esclerosar v. tr. y pron. esclerosar.
esclerosis f. esclerosi.
escleroso -sa adj. y m. y f. esclerós -osa.
esclerótica f. escleròtica.
esclerótico -ca adj. escleròtic -a.
esclerotitis f. inv. esclerotitis.
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esclerotizar v. tr. esclerotitzar.
escobillón m. escovilló.
escoliosis f. escoliosi.
escorbútico -ca adj. y m. y f. escorbútic -a.
escorbuto m. escorbut.
escotoma m. escotoma.
escotopía f. escotopia.
escotópico -ca adj. escotòpic -a.
escozor m. coentor (f.), coïssor (f.).
escrófula f. escròfula.
escrofulismo m. escrofulisme.
escrofulosis f. escrofulosi.
escrofuloso -sa adj. y m. y f. escrofulós
-osa.
escrotal adj. escrotal.
escroto m. escrot.
escrotocele f. escrotocele.
esencial adj. essencial.
esfacelar1 v. tr. y pron. esfacelar.
esfacelar2 adj. esfacelar.
esfacelo m. esfàcel.
esfenoidal adj. esfenoïdal.
esfenoides m. esfenoide.
esfenopalatino -na adj. esfenopalatí -ina.
esferocitosis f. esferocitosi.
esfígmico -ca adj. esfígmic -a.
esfigmocardiógrafo m. esfigmocardiògraf.
esfigmocardiograma m. esfigmocardiograma.
esfigmógrafo m. esfigmògraf.
esfigmograma m. esfigmograma.
esfigmomanómetro m. esfigmomanòmetre.
esfigmómetro m. esfigmòmetre.
esfínter m. esfínter.
esfinteriano -na adj. esfinterial.
esguince m. esquinç, carn fugida (f.).
esmalte m. esmalt.
esmegma m. esmegma.
esofágico -ca adj. esofàgic -a.
esofagitis f. inv. esofagitis.
esófago m. esòfag.
esofagoscopia f. esofagoscòpia.
esofagoscopio m. esofagoscopi.
espacio m. espai.
espacio intercostal m. entrecostella (f.).
espalda f. esquena.
espaldilla f. espatleta.
esparadrapo m. esparadrap.
espasmo m. espasme.
espasmódico -ca adj. y m. espasmòdic -a.
espasmofilia f. espasmofília.
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espasmólisis f. espasmòlisi.
espasmolítico -ca adj. m. espasmolític -a.
espasticidad f. espasticitat.
espástico -ca adj. y m. y f. espàstic -a.
especialista m. especialista (o especialiste -a).
específico -ca adj. m. específic -a.
especular adj. especular.
espéculo m. espècul, espèculum.
esperma f. esperma.
espermaticida m. espermaticida.
espermático -ca adj. espermàtic -a.
espermátide f. espermàtida.
espermatocele f. espermatocele.
espermatorrea f. espermatorrea.
espermicida m. espermicida.
espermiducto m. espermatiducte.
espermiograma m. espermograma.
espermiología f. espermiologia.
espermocultivo m. espermocultiu.
espermocultura f. espermocultura.
espina f. espina.
espinal adj. espinal.
espinilla f. canella, sec (m.).
espinoso -sa adj. espinós -osa.
espirar v. tr. intr. expirar.
espiratorio -ria adj. expiratori -òria.
espirografía f. espirografia.
espirógrafo m. espirògraf.
espirometría f. espirometria.
espirómetro m. espiròmetre.
esplácnico -ca adj. esplàncnic -a.
esplacnopleura f. esplancnopleura.
esplacnocráneo m. esplancnocrani.
esplacnografia f. esplancnografia.
esplenectomía f. esplenectomia.
esplenético -ca adj. y m. y f. esplenètic -a.
esplénico -ca adj. y m. y f. esplènic -a.
esplenio m. espleni.
esplenitis f. inv. esplenitis.
esplenomegalia f. esplenomegàlia.
esplenoportografía f. esplenoportografia.
espolón m. esperó.
espóndilo m. espòndil.
espondilartritis f. inv. espondilartritis.
espondilitis f. inv. espondilitis.
espondilolistesis f. espondilolistesi.
espondilosis f. espondilosi.
esporádico -ca adj. esporàdic -a.
esprue m. esprue.
esputar v. intr. esputar.
esputo m. esput.

esquelético -ca adj. esquelètic -a.
esqueleto m. esquelet.
esquinencia f. esquinància.
esquirla f. resquill (m.).
esquistosomiasis f. esquistosomiasi.
esquizomiceto m. esquizomicet.
estadio m. estadi.
estado m. estat.
estafilococia f. estafilocòccia.
estafiloma m. estafiloma.
estar de parto v. intr. parterejar.
estasis f. estasi.
esteatoma m. esteatoma.
esteatopigia f. esteatopígia.
esteatópigo -ga adj. esteatopigi -ígia.
esteatorrea f. esteatorrea.
esteatosis f. esteatosi.
estenocardia f. estenocàrdia.
estenocefalia f. estenocefàlia.
estenosado -da adj. estenosat -ada.
estenosis f. estenosi.
estereofotogrametría f. estereofotogrametria.
estereognosia f. estereognòsia.
estéril adj. estèril.
esterilizador -ra adj. y m. esterilitzador -a.
esterilizar v. tr. esterilitzar.
esternal adj. esternal.
esternoclavicular adj. esternoclavicular.
esternocleidomastoideo adj. esternoclidomastoïdal.
esternocostal adj. esternocostal.
esternón m. estern, estèrnum.
esteroide m. adj. esteroide.
estertor m. ranera (f.).
estesia f. estèsia.
estesiología f. estesiologia.
estesiómetro m. estesiòmetre.
estetófono m. estetòfon.
estetoscopia f. estetoscòpia.
estetoscopio m. estetoscopi.
estigma m. estigma.
estigmatismo m. estigmatisme.
estilete m. estilet.
estimulación f. estimulació.
estimulante adj. y m. y f. estimulant.
estímulo m. estímul.
estiómena f. estiòmena.
estiómeno -na adj. estiomen -òmena.
estíptico -ca adj. y m. estíptic -a.
estoma m. estoma.
estomacal m. estomacal.
estómago m. estómac.
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estomatitis f. inv. estomatitis.
estomatológico -ca adj. estomatològic -a.
estomatólogo -ga m. y f. estomatòleg
-òloga.
estomatología f. estomatologia.
estrábico -ca adj. y m. y f. estràbic -a.
estrabismo m. estrabisme.
estrabómetro m. estrabòmetre.
estrabotomía f. estrabotomia.
estrangulación f. estrangulació.
estranguria f. estrangúria.
estremecimiento m. estremiment,
extremitud (f.).
estreñido -da adj. y m. y f. restret -a.
estreñimiento m. restrenyiment.
estreñir v. tr. restrényer (o restrènyer).
estreptococo m. estreptococ.
estreptococia f. estreptocòccia.
estreptocócico -ca adj. estreptocòccic -a.
estría f. estria.
estriado m. estriat.
estribo m. estrep.
estridor m. estridor (m. o f.).
estriduloso -sa adj. estridulós -osa.
estrófulo m. estròful.
estrógeno m. estrogen.
estroma m. estroma.
estructura f. estructura.
estrumitis f. inv. estrumitis.
estupefaciente adj. y m. estupefaent.
estupor m. estupor.
eterismo m. eterisme.
eterizar v. tr. eteritzar.
etílico -ca adj. etílic -a.
etilismo m. etilisme.
etiología f. etiologia.
etmoidal adj. etmoïdal.
etmoides m. etmoide.
eubiótica f. eubiòtica.
eucrasia f. eucràsia.
eucrático -ca adj. y m. y f. eucràtic -a.
eugenesia f. eugenèsia.
eugenésico -ca adj. eugenèsic -a.
eugénico -ca adj. eugènic -a.
eunucoidismo m. eunucoïdisme.
eupepsia f. eupèpsia.
eupéptico -ca adj. y m. eupèptic -a.
euritmia f. eurítmia.
eurítmico -ca adj. eurítmic -a.
eutanasia f. eutanàsia.
eutanásico -ca adj. eutanàsic -a.
eutocia f. eutòcia.
eutócico -ca adj. eutòcic -a.
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eutrofia f. eutròfia.
eutrófico -ca adj. eutròfic -a.
evacuante adj. y m. evacuant.
evacuar v. tr. y intr. evacuar.
evacuativo -va adj. y m. evacuatiu -iva.
evaginación f. evaginació.
evaluación pronóstica f. avaluació.
eventración f. eventració.
eversión f. eversió.
evidencia científica f. evidència.
evisceración f. evisceració.
exacerbar v. tr. exacerbar.
exangüe adj. exsangüe.
exantema m. exantema.
exantemático -ca adj. y m. y f. exantemàtic -a, exantematós -osa.
exartrosis f. exartrosi.
exclusión f. exclusió.
excoriación f. excoriació, pelat (m.).
excoriar v. tr. excoriar.
excoriativo -va adj. excoriatiu -iva.
excrecencia f. excrescència.
excreción f. excreció, excreta.
excrementar v. intr. excrementar.
excrementicio -cia adj. excrementici
-ícia, excremental.
excremento m. excrement.
excretar v. tr. excretar.
excretor -ra adj. excretor -a.
excretorio -ria adj. excretori -òria.
exéresis f. exèresi.
exfoliación f. exfoliació.
exitus m. inv. èxitus.
exocrino -na adj. exocrí -ina.
exoendocrino -na adj. exoendocrí -ina.
exoforia f. exofòria.
exoftalmia f. exoftàlmia.
exoftálmico -ca adj. exoftàlmic -a.
exónfalo m. exòmfal.
exopático -ca adj. exopàtic -a.
exostosis f. exostosi.
expansión f. expansió.
expectoración f. expectoració, esputació.
expectorante adj. y m. expectorant.
expectorar v. tr. expectorar.
expiración f. expiració.
expirar v. tr. intr. expirar.
explorar v. tr. explorar.
expulsión f. expulsió.
exsanguinación f. exsanguinació.
exsanguinotransfusión f. exsanguinotransfusió.
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extensión f. extensió.
exteroceptivo -va adj. exteroceptiu -iva.
exteroceptor -ra adj. y m. exteroceptor
-a.
extirpación f. extirpació.
extirpar v. tr. extirpar.
extracción f. extracció.
extracorpóreo -a adj. extracorpori -òria.
extrapiramidal adj. extrapiramidal.
extrasístole f. extrasístole.
extrauterino -na adj. extrauterí -ina.
extravascular adj. extravascular.
extravenarse v. pron. extravenarse.
extremidad f. extremitat.

exuberancia f. exuberància.
exudación f. exsudació.
exudado m. exsudat.
exudar v. intr. exsudar.
exudativo -va adj. exsudatiu -iva.
exulceración f. exulceració.
exulcerar v. tr. y pron. exulcerar.
exutorio m. exutori.
eyaculación f. ejaculació.
eyaculador -ra adj. ejaculador -a.
eyacular v. intr. ejacular.
eyaculatorio -ria adj. ejaculatori -òria.
eyección f. ejecció.

F
facies f. inv. fàcies, màsquera.
facoérisis f. facoèrisi.
facoma m. facoma.
facomatosis f. facomatosi.
factor m. factor.
facultativo -va adj. m. y f. facultatiu -iva.
fagedénico -ca adj. fagedènic -a.
fagedenismo m. fagedenisme.
faja f. faixa.
fajadura f. faixadura.
falange f. falange.
falangeta f. falangeta.
falángico -ca adj. falàngic -a.
falangina f. falangina.
falcemia f. falcèmia.
falo m. fal·lus (inv.).
fanera f. fànera.
farádico -ca f. faradaic -a.
faradización f. faradització.
faradizar v. tr. faraditzar.
faringe f. faringe.
faríngeo -a adj. faringi -íngia.
faringitis f. inv. faringitis.
faringoscopia f. faringoscòpia.
faringoscopio m. faringoscopi.
faringotomía f. faringotomia.
farmacia f. farmàcia.
farmacodependencia f. farmacodependència.
farmacopea f. farmacopea.
fascia f. fàscia.
fasciculación f. fasciculació.

fascículo m. fascicle.
fascitis f. fasciïtis.
fastigio m. fastigi.
fatiga 1. f. fatiga. 2. fatic (m.).
favismo m. favisme.
febrícula f. febrícula.
febrífugo -ga adj. y m. febrífug -a.
febril adj. febril, hipertèrmic -a.
fecal adj. fecal.
fecaloma m. fecaloma.
fecundación f. fecundació.
fecundar v. tr. fecundar.
feminidad m. feminisme.
feminización f. feminització.
femoral adj. femoral.
fémur m. fèmur.
fenestración f. fenestració.
fenilalanina f. fenilalanina.
fenilcetonuria f. fenilcetonúria.
ferrocinética f. ferrocinètica.
ferropenia f. ferropènia.
ferropénico -ca adj. ferropènic -a.
ferroterapia f. ferroteràpia.
fertilidad f. fertilitat.
férula f. fèrula.
feto m. fetus (inv.).
fibrilación f. fibril·lació.
fibrina f. fibrina.
fibrinemia f. fibrinèmia.
fibrinógeno -na adj. y m. fibrinogen
-ògena.
fibrinogenopenia f. fibrinogenopènia.
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fibrinolisina f. fibrinolisina.
fibrinólisis f. fibrinòlisi.
fibrinuria f. fibrinúria.
fibroadenoma m. fibroadenoma.
fibrocartilaginoso -sa adj. fibrocartilaginós -osa.
fibrocartílago m. fibrocartílag.
fibrocondroma m. fibrocondroma.
fibroelastosis f. fibroelastosi.
fibroide adj. m. fibroide.
fibrolipoma m. fibrolipoma.
fibroma m. fibroma.
fibromatosis f. fibromatosi.
fibromialgia f. fibromiàlgia.
fibromioma m. fibromioma.
fibromixoma m. fibromixoma.
fibroplasia f. fibroplàsia.
fibrosarcoma m. fibrosarcoma.
fibroscopia f. fibroscòpia.
fibroscopio m. fibroscopi.
fibrosis f. fibrosi.
fibrositis f. inv. fibrositis.
fibrotórax m. fibrotòrax.
fíbula f. fíbula.
fiebre f. febra.
filariosis f. filariosi.
filaxis f. filaxi.
fimosis f. fimosi.
fimótico -ca adj. fimòtic -a.
fisiatra m. y f. fisiatre -a.
fisiatría f. fisiatria.
fisiátrico -ca adj. fisiàtric -a.
fisiología f. fisiologia.
fisiológico -ca adj. fisiològic -a.
fisiologismo m. fisiologisme.
fisiólogo -ga m. y f. fisiòleg -òloga.
fisiopatía f. fisiopatia.
fisiopatología f. fisiopatologia.
fisiopatológico -ca adj. fisiopatològic -a.
fisioterapeuta m. y f. fisioterapeuta.
fisioterapéutico -ca adj. fisioterapèutic
-a.
fisioterapia f. fisioteràpia.
fisioterápico -ca adj. fisioteràpic -a.
fisocele f. fisocele.
fisometría f. fisomètria.
fístula f. fístula, si (m.).
fístula anal f. siringa.
fistulización f. fistulització.
fisura f. fissura.
fitoterapeuta m. y f. fitoterapeuta.
fitoterapia f. filoteràpia.
flabelación f. flabel·lació.
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flanco m. flanc.
flato m. flat.
flatoso -sa adj. flatós -osa.
flatulencia f. flatulència, flatositat.
flatulento -ta adj. flatulent -a.
flebectasia f. flebèctasi.
flebectomía f. flebectomia.
flebítico -ca adj. flebític -a.
flebitis f. inv. flebitis.
flebóclisis f. flebòclisi.
flebografía f. flebografia.
flebolito m. flebòlit.
flebopatía f. flebopatia.
fleborragia f. fleborràgia.
flebotomía f. flebotomia.
flebotrombosis f. flebotrombosi.
flegmasía f. flegmasia.
flema f. flema, reuma (m.).
flemático -ca adj. flemàtic -a.
flemón m. flemó.
flemonoso -sa adj. flemonós -osa.
flexor -ra adj. flexor -a.
flexura f. flexura.
flictena f. flictena.
flogístico -ca adj. flogístic -a.
flogosis f. flogosi.
fluidificante m. fluïdificant.
fluidoterapia f. fluïdoteràpia.
flujo m. fluix, flux.
flujo de sangre m. sangfluix.
fluorografía f. fluorografia.
fluoroscopia f. fluoroscòpia.
fluoroscopio m. fluoroscopi.
fluorosis f. fluorosi.
fluxión f. fluxió, reuma (m.).
fluxionario -ria adj. fluxionari -ària.
focomelia f. focomèlia.
folicular adj. fol·licular.
foliculitis f. inv. fol·liculitis.
folículo m. fol·licle.
fomento m. foment.
fonación f. fonació.
fonador -ra adj. fonador -a.
fonendoscopio m. fonendoscopi.
foniatra m. y f. foniatre -a.
foniatría f. foniatria.
fonocardiografía f. fonocardiografia.
fonocardiograma m. fonocardiograma.
fonofobia f. fonofòbia.
fontanela f. fontanel·la.
fórceps m. inv. fòrceps, ferros (pl.).
forcipresión f. forcipressió.
forense adj. y m. y f. forense.
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fórmula magistral f. fórmula magistral.
forúnculo m. floronco, furóncol.
fosa f. fossa.
fosa nasal m. badiu.
fosfatasemia f. fosfatasèmia.
fosfatemia f. fosfatèmia.
fosfaturia f. fosfatúria.
fosfeno m. fosfé.
fosforemia f. fosforèmia.
fosforismo m. fosforisme.
fotoalergia f. fotoal·lèrgia.
fotoalérgico -ca adj. y m. y f. fotoal·lèrgic
-a.
fotocarcinogénesis f. fotocarcinogènesi.
fotodermatosis f. fotodermatosi.
fotoenvejecimiento m. fotoenvelliment.
fotofobia f. fotofòbia.
fotófobo -ba adj. y m. y f. fotòfob -a.
fotoheterótrofo -fa adj. y m. y f. fotoheteròtrof -a.
fotolitotrofia f. fotolitotròfia.
fotolitotrófico -ca adj. fotolitotròfic -a.
fotolitótrofo -fa m. y f. fotolitòtrof -a.
fotoorganotrofia f. fotoorganotròfia.
fotoorganotrófico -ca adj. fotoorganotròfic -a.
fotoorganótrofo -fa adj. fotoorganòtrof
-a.
fotopía f. fotopia.
fotópico -ca adj. fotòpic -a.
fotopsia f. fotòpsia.
fotorreceptor -ra adj. y m. fotoreceptor -a.
fotosensibilización f. fotosensibilització.

fototerapia f. fototeràpia.
fototipo m. fototip.
fototoxicidad f. fototoxicitat.
fototóxico -ca adj. fototòxic -a.
fóvea f. fòvea.
fractura f. fractura.
fracturar v. tr. y pron. trencar.
frambesia f. frambèsia.
frecuencia f. freqüència.
frenectomía f. frenectomia.
frénico -ca adj. frènic -a.
frenicotomía f. frenicotomia.
frenillo m. fre.
frenitis f. inv. frenitis.
frente f. front (m.).
fricción f. fricció.
friega f. frega, fregament (m.).
frígido -da adj. frígid -a.
frigoterapia f. frigoteràpia.
frinodermia f. frinodèrmia.
frontal m. frontal.
frontoparietal adj. frontoparietal.
fructosuria f. fructosúria.
ftiriasis f. ftiriasi.
fuego m. foc.
fuente f. font.
fulminante adj. fulminant.
fumigar v. tr. fumigar.
funcional adj. funcional.
fundente adj. y m. fundent.
fungosidad f. fungositat.
funicular adj. funicular.
funiculitis f. inv. funiculitis.
funículo m. funicle.
furunculosis f. furunculosi.
furunculoso -sa adj. furoncolós -osa.

G
gafas f. pl. ulleres.
galactagogo -ga adj. m. galactagog -a.
galactocele f. galactocele.
galactóforo -ra adj. galactòfor -a.
galactógeno -na adj. y m. galactogen
-ògena.
galactografía f. galactografia.
galactopoético -ca adj. galactopoètic -a.
galactopoyesis f. galactopoesi.
galactorrea f. galactorrea.

galactosemia f. galactosèmia.
galactosis f. galactosi.
galope m. galop.
galvanismo m. galvanisme.
galvanización f. galvanització.
galvanizar v. tr. galvanitzar.
galvanocauterio m. galvanocauteri.
gammaglobulina f. gammaglobulina.
gammagrafía f. gammagrafia.
gancho m. ganxo.
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ganglio m. gangli, ganglió, vèrtola (f.).
ganglioma m. ganglioma.
ganglionar adj. ganglionar.
ganglionitis f. inv. ganglionitis.
ganglitis f. inv. ganglitis.
gangrena f. gangrena.
gangrenar v. tr. y pron. gangrenar.
gangrenoso -sa adj. gangrenós -osa.
ganchoso m. ganxut.
garganta f. coll (m.), gola.
gargolismo m. gargolisme.
gasa f. gasa.
gases m. pl. gasos.
gasto m. dèbit.
gastral adj. gastral.
gastralgia f. gastràlgia.
gastrálgico -ca adj. gastràlgic -a.
gastrectasia f. gastrèctasi.
gastrectomía f. gastrectomia.
gastricismo m. gastricisme.
gástrico -ca adj. gàstric -a.
gastritis f. inv. gastritis.
gastrocólico -ca adj. gastrocòlic -a.
gastroenteritis f. inv. gastroenteritis.
gastroenterocolitis f. inv. gastroenterocolitis.
gastroenterología f. gastroenterologia.
gastroenterólogo -ga m. y f. gastroenteròleg -òloga.
gastroenterostomía f. gastroenterostomia.
gastrointestinal adj. gastroentèric -a,
gastrointestinal.
gastrojejunostomía f. gastrojejunostomia.
gastropatía f. gastropatia.
gastroperitonitis f. inv. gastroperitonitis.
gastroptosis f. gastroptosi.
gastrorragia f. gastrorràgia.
gastrorrea f. gastrorrea.
gastroscopia f. gastroscòpia.
gastroscopio m. gastroscopi.
gastrostomía f. gastrostomia.
gavaje m. gavatge.
gemelo -la adj. y m. y f. bessó -ona, bessó
-ona idèntic -a, bessó -ona monozigòtic
-a, bessó -ona univitel·lí -ina.
gémino -na adj. m. gemel·lar, gemin
-gèmina.
gemoterapia f. gemmoteràpia.
genal adj. genal.
genicular adj. genicular.
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genital adj. y m. pl. genital.
genitoplastia f. genitoplàstia.
genitorio -ria adj. genitori -òria.
genitourinario -ria adj. genitourinari
-ària.
genoplastia f. genoplàstia.
genoterapia f. genoteràpia.
geoterapia f. geoteràpia.
geriatra m. y f. geriatre -a.
geriatría f. geriatria.
geriátrico -ca adj. y m. geriàtric -a.
gericultura f. gericultura.
gerodermia f. gerodèrmia.
geróntico -ca adj. geròntic -a.
gerontoxon m. gerontòxon.
gestación f. gestació.
gestante f. gestant.
gestar v. tr. gestar.
gestosis f. gestosi.
giardiasis f. giardiosi.
gigantismo m. gigantisme.
ginecología f. ginecologia.
ginecológico -ca adj. ginecològic -a.
ginecólogo -ga m. y f. ginecòleg -òloga.
ginecomastia f. ginecomàstia.
gingival adj. gingival.
gingivitis f. inv. gingivitis.
glande m. gland.
glándula f. glàndula.
glandulación f. glandulació.
glandular adj. glandular.
glandulífero -ra adj. glandulífer -a.
glanduliforme adj. glanduliforme.
glanduloso -sa adj. glandulós -osa.
glaucoma m. glaucoma.
glaucomatoso -sa adj. y m. y f. glaucomatós -osa.
glena f. glena.
glenoideo -a adj. glenoïdal, glenoide.
glía f. glia.
glial adj. glial.
glicemia f. glicèmia.
glicorraquia f. glicoràquia.
glioma m. glioma.
gliosis f. gliosi.
globo m. globus (inv.).
globo epidérmico m. globus epidèrmic.
globo ocular m. globus ocular.
glomerulado -da adj. glomerulat -ada.
glomerular adj. glomerular.
glomerulitis f. inv. glomerulitis.
glomerulonefritis f. inv. glomerulonefritis.
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glómico -ca adj. glòmic -a.
glomo m. glom.
glomérulo m. glomèrul.
glosalgia f. glossàlgia.
glósico -ca adj. glòssic -a.
glositis f. inv. glossitis.
glosodinia f. glossodínia.
glosofaríngeo -a adj. glossofaringi
-íngia.
glosoplejía f. glossoplegia.
glosoptosis f. glossoptosi.
glosotomía f. glossotomia.
glotal adj. glotal.
glótico -ca adj. glòtic -a.
glotis f. inv. glotis.
glotitis f. inv. glotitis.
glucemia f. glucèmia.
glucosa f. glucosa.
glucosuria f. glucosúria, glicosúria.
glúteo -a adj. y m. pl. gluti -útia.
goma f. goma.
gomoso -sa adj. y m. y f. gomós -osa.
gónada f. gònada.
gonadal adj. gonadal.
gonagra f. gonagra.
gonalgia f. gonàlgia.
gonálgico -ca adj. gonàlgic -a.
gonartritis f. inv. gonartritis.
gonfosis f. gomfosi.
gonococia f. gonocòccia.
gonocócico -ca adj. gonocòccic -a.
gonoducto m. gonoducte.
gonoporo m. gonòpor.
gonorrea f. gonorrea.
gonorreico -ca adj. gonorreic -a.

gota f. gota.
goteo m. goteig.
gotero m. goter.
gotoso -sa adj. y m. y f. gotós -osa, poagrós -osa.
grafoespasmo m. grafoespasme.
gragea f. dragea.
grano m. gra.
grano maligno m. malgrà.
granulación f. granulació.
granularse v. pron. granular-se.
granulia f. granúlia.
gránulo m. grànul.
granulocitopoyesis f. granulocitopoesi.
granulocitosis f. granulocitosi.
granuloma m. granuloma.
granulomatosis f. granulomatosi.
granulomatoso -sa adj. granulomatós
-osa.
granulosa f. granulosa.
granulosis f. granulosi.
grapa f. gafa, grapa.
grasa m. greix (m.).
gravela f. gravel·la.
grávido -da adj. gràvid -a.
grieta f. clevill (m.), clivella, crebassa.
gripal adj. gripal.
gripe f. grip.
griposis f. griposi.
griposo -sa adj. y m. y f. gripós -osa.
gular adj. gular.
gustativo -va adj. gustatiu -iva, gustatori -òria.
gusto m. gust.
gutural adj. gutural.

H
hábito m. hàbit.
habón m. fava (f.), favassa (f.).
halitosis f. halitosi.
hamartoma m. hamartoma.
hamartritis f. inv. hamartritis.
hambre f. fam.
hambre canina f. fagedena.
haustra f. haustre (m.).
haz m. feix.
heces f. pl. femta (sing.).
héctico -ca adj. hèctic -a.

hedor f. fortor.
helcoplastia f. helcoplàstia.
hélice f. hèlix.
heliofobia f. heliofòbia.
heliosis f. heliosi.
helioterapia f. helioteràpia.
helmintiasis f. helmintiasi.
helmíntico -ca adj. y m. helmíntic -a.
hemaglutinación f. hemoaglutinació.
hemangioma m. hemangioma.
hemartrosis f. hemartrosi.
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hematemesis f. hematèmesi.
hemático -ca adj. hemàtic -a.
hematidrosis f. hematidrosi, hematohidrosi.
hematíe m. hematia (f.).
hematoblasto m. hematoblast.
hematocele f. hematocele.
hematocrito m. hematòcrit.
hematógeno -na adj. hematogen
-ògena.
hematología f. hematologia.
hematológico -ca adj. hematològic -a.
hematólogo -ga m. y f. hematòleg
-òloga.
hematoma m. hematoma.
hematometra f. hematomètria.
hematomielia f. hematomièlia.
hematopoyesis f. hematopoesi.
hematopoyético -ca adj. hematopoètic
-a.
hematoquecia f. hematoquèzia.
hematosis f. hematosi.
hematoso -sa adj. hematós -osa.
hematozoo m. hematozou.
hematuria f. hematúria.
hemerálope adj. y m. y f. hemeralop -a.
hemeralopía f. hemeralopia.
hemianopía f. hemianopia.
hemianopsia f. hemianòpsia.
hemiatrofia f. hemiatròfia.
hemibalismo m. hemibal·lisme.
hemicorea f. hemicorea.
hemicránea f. hemicrània.
hemiparesia f. hemiparèsia.
hemiplejía f. hemiplegia.
hemipléjico -ca adj. y m. y f. hemiplègic
-a.
hemisferio m. hemisferi.
hemobilia f. hemobília.
hemoblastosis f. hemoblastosi.
hemoconcentración f. hemoconcentració.
hemocromatosis f. hemocromatosi.
hemocultivo m. hemocultiu.
hemodiálisis f. hemodiàlisi.
hemodializador m. hemodialitzador.
hemodializar v. tr. y pron. hemodialitzar.
hemodilución f. hemodilució.
hemodinámica f. hemodinàmica.
hemofilia f. hemofília.
hemofílico -ca adj. y m. y f. hemofílic -a.
hemoftalmia f. hemoftàlmia.
hemoglobina f. hemoglobina.
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hemoglobinemia f. hemoglobinèmia.
hemoglobinómetro m. hemoglobinòmetre.
hemoglobinopatía f. hemoglobinopatia.
hemoglobinuria f. hemoglobinúria.
hemograma m. hemograma.
hemolisina f. hemolisina.
hemólisis f. hemòlisi.
hemolítico -ca adj. hemolític -a.
hemolizable adj. hemolitzable.
hemolizar v. tr. hemolitzar.
hemopatía f. hematopatia, hemopatia.
hemopático -ca adj. hemopàtic -a.
hemopoyesis f. hemopoesi.
hemopoyético -ca adj. hemopoètic -a.
hemoptísico -ca adj. y m. y f. hemoptísic
-a.
hemoptisis f. hemoptisi.
hemoptoico -ca adj. y m. y f. hemoptoic
-a.
hemorragia f. hemorràgia.
hemorrágico -ca adj. hemorràgic -a.
hemorrea f. hemorrea.
hemorroidal adj. hemorroïdal.
hemorroide f. hemorroide.
hemosalpinx m. hemosàlpinx.
hemosialemesis f. hemosialèmesi.
hemosiderina f. hemosiderina.
hemosiderosis f. hemosiderosi.
hemospasia f. hemospàsia.
hemostasia f. hemostàsia.
hemostática f. hemostàtica.
hemostático -ca adj. y m. hemostàtic -a.
hemóstato m. hemòstat.
hemoterapia f. hemoteràpia.
hemotórax m. hemotòrax.
hemotoxina f. hemotoxina.
hendido -da adj. fes -a.
hepatargia f. hepatàrgia.
hepatectomía f. hepatectomia.
hepático -ca adj. hepàtic -a.
hepatítico -ca adj. y m. y f. hepatític -a.
hepatitis f. inv. hepatitis.
hepatización f. hepatització.
hepatocele f. hepatocele.
hepatólisis f. hepatòlisi.
hepatología f. hepatologia.
hepatomegalia f. hepatomegàlia.
hepatoscopia f. hepatoscòpia.
herida con sangre coagulada m. sangprés.
herida f. ferida, mal (m.), nafra.
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herido -da adj. y m. y f. ferit -ida.
herir v. tr. y pron. ferir, nafrar.
hermafrodita adj. y m. y f. hermafrodita.
hermafroditismo m. hermafroditisme.
hernia f. hèrnia, trencadura.
herniación f. herniació.
herniado -da adj. herniat -ada.
herniar v. tr. y pron. herniar.
herniario -ria adj. herniari -ària.
hernioso -sa adj. y m. y f. herniós -osa.
herniotomía f. herniotomia.
heroína f. heroïna.
heroinómano -na adj. y m. y f. heroïnòman -a.
herpes m. herpes, brià.
herpes zóster m. herpes zòster, zòster.
herpetiforme adj. herpetiforme.
herpético -ca adj. y m. y f. herpètic -a,
brianós -osa.
herpetismo m. herpetisme.
heteroanticuerpo m. heteroanticòs.
heteroantígeno m. heteroantigen.
heterofonía f. heterofonia.
heterófono -na adj. y m. y f. heteròfon -a.
heteroforia f. heterofòria.
heteroftalmia f. heteroftàlmia.
heteroplastia f. heteroplàstia.
heterotrasplante m. heterotrasplantament.
hialino -na adj. y f. hialoide.
hialitis f. inv. hialitis.
hialoide adj. y f. hialoide.
hiato m. hiat.
hibridoma m. hibridoma.
hidátide f. hidàtide.
hidatídico -ca adj. hidatídic -a.
hidatidosis f. hidatidosi.
hidatismo m. hidatisme.
hidradenitis f. inv. hidroadenitis.
hidramnios m. hidramni.
hidrargiria f. hidrargíria.
hidrargirismo m. hidrargirisme.
hidrartrosis f. hidroartrosi.
hidrocefalia f. hidrocefàlia.
hidrocéfalo -la adj. y m. y f. hidrocèfal -a.
hidrocele f. hidrocele.
hidrocistoma m. hidrocistoma.
hidrocución f. hidrocució.
hidrofobia f. hidrofòbia.
hidrófobo -ba adj. y m. y f. hidrofòbic -a,
hidròfob -a.
hidroftalmia f. hidroftàlmia.
hidrología f. hidrologia.

hidroma m. hidroma.
hidromasaje m. hidromassatge.
hidronefrosis f. hidronefrosi.
hidroneumotórax m. hidropneumotòrax.
hidropericardio m. hidropericardi.
hidropesía f. hidropesia.
hidrópico -ca adj. y m. y f. hidròpic -a.
hidrorrea f. hidrorrea.
hidrosadenitis f. inv. hidrosadenitis.
hidroterapeuta m. y f. hidroterapeuta.
hidroterapia f. hidroteràpia.
hidroterápico -ca adj. hidroteràpic -a.
hidrotórax m. hidrotòrax.
hiel f. fel.
hígado m. fetge.
higiene f. higiene.
higienismo m. higienisme.
higroma m. higroma.
hila f. desfila.
hiliar adj. hilar.
hilio m. hil, hílum.
himen m. himen.
hinchar v. tr. y pron. unflar, inflar.
hinchazón f. unflor, inflor.
hioides m. hioide.
hipar v. intr. xanglotar, sanglotar, singlotar.
hipema f. hipema.
hiperacusia f. hiperacúsia.
hipercalcemia f. hipercalcèmia.
hipercalciuria f. hipercalciúria.
hipercalemia f. hipercalèmia.
hipercapnia f. hipercàpnia.
hipercinesia f. hipercinèsia.
hiperclorhidria f. hiperclorhídria.
hiperclorhídrico -ca adj. y m. y f. hiperclorhídric -a.
hipercolesterolemia f. hipercolesterolèmia.
hipercrisis f. hipercrisi.
hipercromía f. hipercromia.
hiperémesis f. hiperèmesi.
hiperemia f. hiperèmia.
hiperepinefrinemia m. hiperepinefrisme.
hiperergia f. hiperergia.
hiperestesia f. hiperestèsia.
hiperestesiar v. tr. y pron. hiperestesiar.
hiperestésico -ca adj. y m. y f. hiperestèsic -a.
hiperfunción m. hiperfuncionament.
hiperglobulia f. hiperglobúlia.
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hiperglucemia f. hiperglucèmia.
hiperglucémico -ca adj. hiperglucèmic
-a.
hipergonadismo m. hipergonadisme.
hiperhidrosis f. hiperhidrosi.
hiperinsulinismo m. hiperinsulinisme.
hiperlipidemia f. hiperlipèmia.
hiperlipoproteinemia f. hiperlipoproteïnèmia.
hipermenorrea f. hipermenorrea.
hipermétrope adj. y m. y f. hipermetrop,
hipermetròpic -a.
hipermetropía f. hipermetropia.
hipermetrópico -ca adj. hipermetròpic
-a.
hipernefroma m. hipernefroma.
hiperostosis f. hiperostosi.
hiperoxia f. hiperòxia.
hiperparatiroidismo m. hiperparatiroïdisme.
hiperpirexia f. hiperpirèxia.
hiperpituitarismo m. hiperpituïtarisme.
hiperplasia f. hiperplàsia.
hiperplásico -ca adj. hiperplàsic -a.
hiperpnea f. hiperpnea.
hiperptialismo m. salivació (f.).
hiperqueratosis f. hiperqueratosi, hiperceratosi.
hiperreflexia f. hiperreflèxia.
hipersalivación f. hipersalivació.
hipersecreción f. hipersecreció.
hipersensibilidad f. hipersensibilitat.
hipersensible adj. hipersensible.
hipersomnia f. hipersòmnia.
hipersuprarrenal adj. hipersuprarenal.
hipersuprarrenalismo m. hipersuprarenalisme.
hipertensión f. hipertensió.
hipertensivo -va adj. hipertensiu -iva.
hipertermia f. hipertèrmia.
hipertenso -sa adj. y m. y f. hipertens -a.
hipertérmico -ca adj. hipertèrmic -a.
hipertímico -ca adj. y m. y f. hipertímic -a.
hipertimismo m. hipertimisme.
hipertiroideo -a adj. hipertiroïdal.
hipertiroidismo m. hipertiroïdisme.
hipertonía f. hipertonia.
hipertónico -ca adj. hipertònic -a.
hipertricosis f. hipertricosi.
hipertrofia f. hipertròfia.
hipertrofiar v. tr. y pron. hipertrofiar.
hipertrófico -ca adj. y m. y f. hipertròfic
-a.
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hiperuricemia f. hiperuricèmia.
hiperventilación f. hiperventilació.
hipervitaminosis f. hipervitaminosi.
hipnología f. hipnologia.
hipnoterapia f. hipnoteràpia.
hipo m. xanglot, sanglot, singlot.
hipoacusia f. hipoacúsia.
hipoalérgico -ca adj. hipoal·lèrgic -a.
hipocalcemia f. hipocalcèmia.
hipocampo m. hipocamp.
hipocapnia f. hipocàpnia.
hipoclorhidria f. hipoclorhídria.
hipoclorhídrico -ca adj. y m. y f. hipoclorhídric -a.
hipocondrio m. hipocondri.
hipocrático -ca adj. hipocràtic -a.
hipocratismo m. hipocratisme.
hipocromía f. hipocromia.
hipodérmico -ca adj. hipodèrmic -a.
hipodermis f. hipoderma (m.).
hipofisario -ria adj. hipofisiari -ària.
hipofisectomía f. hipofisectomia.
hipófisis f. hipòfisi.
hipofítico -ca adj. hipofític -a.
hipofunción f. hipofunció.
hipogástrico -ca adj. hipogàstric -a.
hipogastrio m. hipogastri.
hipogloso -sa adj. hipoglòs -ossa.
hipoglucemia f. hipoglucèmia.
hipogonadismo m. hipogonadisme.
hipohèma f. hipohemia.
hipomenorrea f. hipomenorrea.
hipoparatiroidismo m. hipoparatiroïdisme.
hipopión m. hipopi.
hipopituitarismo m. hipopituïtarisme.
hipoplasia f. hipoplàsia.
hiposistolia f. hiposistòlia.
hipóstasis f. hipòstasi.
hipostático -ca adj. hipostàtic -a.
hipostenia f. hipostènia.
hipotalámico -ca adj. hipotalàmic -a.
hipotálamo m. hipotàlem.
hipotenar m. hipotènar.
hipotensión f. hipotensió.
hipotenso -sa adj. y m. y f. hipotens -a.
hipotermia f. hipotèrmia.
hipotérmico -ca adj. hipotèrmic -a.
hipotímico -ca adj. y m. y f. hipotímic -a.
hipotimia f. hipotimisme (m.).
hipotiroideo -a adj. y m. y f. hipotiroïdal.
hipotiroidismo m. hipotiroïdisme.
hipotonía f. hipotonia.
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holter m. holter.
hombro m. muscle, espatla (f.).
homeópata m. y f. homeòpata.
homeopatía f. homeopatia.
homeopático -ca adj. homeopàtic -a.
homocistinuria f. homocistinúria.
homolateral adj. homolateral.
homoplastia f. homoplàstia.
hongo m. fong.
hormigueo m. formigueig.
hormona f. hormona.
hormonoterapia f. hormonoteràpia.
horquilla f. 1. forqueta. 2. tora.
horripilación f. horripilació.
hospital m. hospital.
hospital de día m. hospital de dia.
hospitalario -ria adj. hospitalari -ària.
hospitalización f. hospitalització.
hospitalizar v. tr. hospitalitzar.
hoz f. falç.
hueso m. os.
huésped m. y f. hoste, hostatger -a.
humeral adj. humeral.
húmero m. húmer.
humerocubital m. humerocubital.
humor m. humor.
huso m. fus.

hipotónico -ca adj. hipotònic -a.
hipotrofia f. hipotròfia.
hipoventilación f. hipoventilació.
hipovitaminosis f. hipovitaminosi.
hipovolemia f. hipovolèmia.
hipovolémico -ca adj. hipovolèmic -a.
hipoxia f. hipòxia.
hipsodonto -ta adj. hipsodont -a.
hirsutismo m. hirsutisme.
hirsuto -ta adj. y m. y f. hirsut -a.
histerectomía f. histerectomia.
histerocele f. histerocele.
histerografía f. histerografia.
histerotomía f. histerotomia.
histocitosis f. histiocitosi.
histocompatibilidad f. histocompatibilitat.
histoide adj. histoide.
histoincompatibilidad f. histoincompatibilitat.
histólisis f. històlisi.
histolítico -ca adj. y m. histolític -a.
histopatología f. histopatologia.
histopatológico -ca adj. histopatològic
-a.
histoplasmosis f. histoplasmosi.
histotomía f. histotomia.

I
icor m. icor.
icoroso -sa adj. icorós -osa.
ictericia f. icterícia.
ictérico -ca adj. y m. y f. ictèric -a.
ictiosis f. ictiosi.
ictus m. inv. ictus.
identificación f. identificació.
idiocia f. idiòcia.
idioglosia f. idioglòssia.
idiopatía f. idiopatia.
idiopático -ca adj. idiopàtic -a.
idiota adj. y m. y f. idiota.
idiotez f. idiotesa.
ijada f. illada.
ileal adj. ileal.
ileítis f. inv. ileïtis.
íleo m. íleus, ili.
ileocecal adj. ileocecal.
íleon m. ili, íleum.

ileostomía f. ileostomia.
ilíaco -ca adj. ilíac -a.
ilion m. ili, ílium.
imagenología f. imaginologia.
impacción f. impacció.
impacto m. impacte.
imperforación f. imperforació.
imperforado -da adj. imperforat -ada.
impetiginoso -sa adj. y m. y f. impetiginós -osa.
impétigo m. impetigen.
implantación f. implantació.
implantar v. tr. implantar.
implante m. implant.
impotencia f. impotència.
impotente adj. y m. impotent.
impresión f. impressió.
inanición f. inanició.
incisión f. incisió.
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incisivo m. incisiva (f.).
incisura f. escotadura.
incompatibilidad f. incompatibilitat.
incompatibilidad ABO f. incompatibilitat ABO.
incompatibilidad sanguínea f. incompatibilitat sanguínia.
incontinencia f. incontinència.
incoordinación f. incoordinació.
incordio m. incordi.
incrasante adj. incrassant.
incubación f. incubació.
íncubo m. íncube.
indicación f. indicació.
indicán m. indican.
indicanuria f. indicanúria.
índice m. índex.
indigestión f. indigestió, ventrellada.
indisposición f. indisposició.
indispuesto -ta adj. indisposat -ada.
induración f. induració.
inedia f. inèdia.
inercia f. inèrcia.
inerte adj. inert.
inervación f. innervació.
inervador -ra adj. innervador -a.
inervar v. tr. innervar.
infancia f. infància.
infantil adj. infantil.
infantilismo m. infantilisme.
infartado -da adj. infartat -ada.
infarto m. infart.
infección f. infecció.
infeccioso -sa adj. y m. y f. infecciós -osa.
infectar v. tr. y pron. infectar.
infectocontagioso -sa adj. infectocontagiós -osa.
infertilidad f. infertilitat.
infestación f. infestació.
infestar v. tr. infestar.
infiltración f. infiltració.
infiltrado m. infiltrat.
infiltrar v. tr. i pron. infiltrar.
inflamación f. inflamació.
inflamado -da adj. inflamat -ada.
inflamar v. tr. y pron. inflamar.
inflamatorio -ria adj. inflamatori -òria.
influenza f. influença.
infraorbitario -ria adj. infraorbitari -ària.
infundíbulo m. infundíbul.
infusión f. infusió.
ingerir v. tr. ingerir.
ingesta f. ingesta.
430

ingle f. engonal (m.).
inguinal adj. engonal, inguinal.
inhalador m. inhalador.
inhalante adj. inhalant.
inhalar v. tr. inhalar.
inhibición f. inhibició.
inhibidor -ra adj. y m. inhibidor -a.
inhibir v. tr. inhibir.
injertar v. tr. empeltar.
injerto m. empelt, empeltament.
inmovilización f. immobilització.
inmune adj. immune.
inmunidad f. immunitat.
inmunitario -ria adj. immunitari -ària.
inmunización f. immunització.
inmunizador -ra adj. immunitzador.
inmunizante adj. y m. immunitzant.
inmunocompatibilidad f. immunocompatibilitat.
inmunocompetencia f. immunocompetència.
inmunodeficiencia f. immunodeficiència.
inmunodeficiente adj. y m. y f. immunodeficient.
inmunodepresor -ra adj. y m. immunodepressor -a.
inmunoestimulante adj. y m. immunoestimulant.
inmunógeno -na adj. y m. immunogen
-ògena.
inmunología f. immunologia.
inmunológico -ca adj. immunològic -a.
inmunólogo -ga m. y f. immunòleg
-òloga.
inmunopatología f. immunopatologia.
inmunoquímica f. immunoquímica.
inmunosupresión f. immunosupressió.
inmunosupresor -ra adj. y m. immunosupressor -a.
inmunoterapia f. immunoteràpia.
inocular v. tr. inocular.
inoesclerosis f. inoesclerosi.
inorgánico -ca adj. inorgànic -a.
inotrópico -ca adj. inotròpic -a.
inotropismo m. inotropisme.
insalivación f. insalivació.
insalivar v. tr. insalivar.
inseminación f. inseminació.
inseminación artificial f. inseminació
artificial.
inseminación heteróloga f. inseminació heteròloga.
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inseminación homóloga f. inseminació
homòloga.
inseminador -ra adj. inseminador -a.
insensibilización f. insensibilització.
inserción f. inserció.
insidioso -sa adj. insidiós -osa.
insolación f. insolació.
insomnio m. insomni.
inspiración f. inspiració.
inspirar v. tr. inspirar.
inspiratorio -ria adj. inspiratori -òria.
inspirómetro m. inspiròmetre.
insuficiencia f. insuficiència.
insuflación f. insuflació.
insuflador m. insuflador.
insulina f. insulina.
insulinemia f. insulinèmia.
insulinoma m. insulinoma.
interarticular adj. interarticular.
intercadencia f. intercadència.
intercadente adj. intercadent.
intercervical adj. intercervical.
interclavícula f. interclavícula.
intercostal adj. intercostal.
intercurrente adj. intercurrent.
intercutáneo -a adj. intercutani -ània.
interdental adj. interdental.
interdigital adj. interdigital.
interlobular adj. interlobular.
intermaxilar adj. intermaxil·lar.
intermisión f. intermissió.
intermitencia f. intermitència.
intermuscular adj. intermuscular.
internista m. y f. internista (o interniste -a).
interno -na adj. y m. y f. intern -a.
internodio m. internodi.
interoceptivo -va adj. interoceptiu -iva.
interoceptor m. interoceptor.
interóseo -a adj. interossi -òssia.
interparietal adj. interparietal.
intersticio m. interstici.
intertrigo m. intertrigen.
intervención f. intervenció.
intervenir v. tr. intervindre.
intervertebral adj. intervertebral.
intestinal adj. intestinal.
intestino m. intestí, budell.
intestino ciego m. intestí cec.
intestino delgado m. intestí prim.
intestino grueso m. intestí gros.
íntimo -ma adj. y f. íntim -a.
intolerancia f. intolerància.
intoxicación f. intoxicació.

intoxicar v. tr. y pron. intoxicar.
intraabdominal adj. intraabdominal.
intracardíaco -ca adj. intracardíac -a.
intracerebral adj. intracerebral.
intradérmico -ca adj. intradèrmic -a.
intradermorreacción f. intradermoreacció.
intralobular adj. intralobular.
intraluminal adj. intraluminal.
intramural adj. intramural.
intramuscular adj. intramuscular.
intraocular adj. intraocular.
intrarraquídeo -a adj. intraraquidi -ídia.
intratecal adj. intratecal.
intrauterino -na adj. intrauterí -ina.
intravaginal adj. intravaginal.
intravasación f. intravasació.
intravascular adj. intravascular.
intravenoso -sa adj. intravenós -osa.
introito m. introit.
introversión f. introversió.
intubación f. intubació.
intubador m. intubador.
intubar v. tr. intubar.
invaginación f. invaginació.
invaginar v. tr. y pron. invaginar.
inversión f. inversió.
inyección f. injecció.
inyectable adj. y m. injectable.
inyectar v. tr. injectar.
ionograma m. ionograma.
ionoterapia f. ionoteràpia.
iontoforesis f. iontoforesi.
ipecacuana f. ipecacuana.
iridectomía f. iridectomia.
irideremia f. iriderèmia.
iridiano -na adj. iridià -ana.
irídico -ca adj. irídic -a.
iridodiagnosis f. iridodiagnosi.
iridología f. iridologia.
iridoplejía f. iridoplegia.
iridotomía f. iridotomia.
iris m. inv. iris.
iritis f. inv. iritis.
irradiación f. irradiació.
irreducible adj. irreductible.
irrigación f. irrigació.
irritabilidad f. irritabilitat.
iscurético -ca adj. y m. y f. iscurètic.
iscuria f. iscúria.
isoaglutinación f. isoaglutinació.
isoaglutinina f. isoaglutinina.
isocoria f. isocòria.
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isoinjerto m. isoempelt.
isoinmunización f. isoimmunització.
isopatía f. isopatia.
isostenuria f. isostenúria.
isoterapia f. isoteràpia.
isotónico -ca m. isotònic -a.
isquemia f. isquèmia.
isquémico -ca adj. y m. y f. isquèmic -a.

isquiagra m. isquiagra.
isquiático -ca adj. isquiàtic -a.
isquidrosis f. isquidrosi.
isquiofemoral adj. isquiofemoral.
isquion m. isqui, ísquium.
ístmico -ca adj. ístmic -a.
istmitis f. inv. istmitis.
istmo m. istme.

J
jadeo m. pantaix.
jaqueca f. migranya.
jarabe m. xarop.
jarrete m. garreta (f.).

jeringa f. xeringa.
joroba f. gepa.
juanete m. galindó.
jugo m. suc.

K
kernícterus m. kernicterus.

kuru m. kuru.

L
laberintitis f. inv. labirintitis.
laberinto m. laberint.
labial adj. labial.
labio m. llavi.
labio leporino m. llavi fes.
labiodental adj. labiodental.
laborterapia f. laborteràpia.
lactacidemia f. lactacidèmia.
lactación f. lactació.
lactagogo -ga adj. y m. lactagog -a.
lactancia f. lactància, alletament (m.).
lactante adj. y m. y f. lactant.
lácteo -a adj. lacti -làctia.
lacticemia f. lacticèmia.
lactífero -ra adj. lactífer -a.
lactífugo -ga adj. y m. lactífug -a.
lactobacilosis f. lactobacil·losi.
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lactosuria f. lactosúria.
lado m. costat.
lagoftalmia f. lagoftàlmia.
lagoftálmico -ca adj. lagoftàlmic -a.
lagrimación f. lacrimació.
lagrimal adj. lacrimal.
lalación f. lal·lació.
lambdacismo m. lambdacisme.
lambdoidal adj. lambdoïdal.
lambdoide adj. lambdoide.
lambliasis f. lambliasi.
lamelar adj. lamel·lar.
lámina f. làmina.
lámina terminal f. aula.
laminar adj. lamel·lat -ada.
laminilla f. lamel·la.
lamparón m. minova (f.), porcellanes (f. pl.).
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lanuginoso -sa adj. lanuginós -osa.
lanugo m. lanugen.
laparocele f. laparocele.
laparoscopia f. laparoscòpia.
laparoscopio m. laparoscopi.
laparotomía f. laparotomia.
laringe f. laringe.
laringectomía f. laringectomia.
laríngeo -a adj. laringi -íngia.
laringismo m. laringisme.
laringitis f. inv. laringitis.
laringoespasmo m. laringoespasme.
laringología f. laringologia.
laringológico -ca adj. laringològic -a.
laringólogo -ga m. y f. laringòleg -òloga.
laringomalacia f. laringomalàcia.
laringoplejía f. laringoplegia.
laringoscopia f. laringoscòpia.
laringoscopio m. laringoscopi.
laringostomía f. laringostomia.
laringotomía f. laringotomia.
larvado -da adj. larvat -ada.
laserterapia f. laserteràpia.
latencia f. latència.
latente adj. latent.
lateropulsión f. lateropulsió.
lateroversión f. lateroversió.
latido m. batec, batut.
latir v. intr. bategar, batre.
lavativa f. llavativa.
laxante adj. y m. laxant.
laxitud f. laxitud.
legionela f. legionel·la.
legionelosis f. legionel·losi.
legra f. cureta, legra.
legrado m. curetatge.
leishmaniosis f. leishmaniosi.
lemnisco m. lemnisc.
lente de contacto f. lent de contacte.
lenticular adj. lenticular.
lentiginosis f. lentiginosi.
lentigo m. lentigen.
lentilla f. llentilla, lentilla, lentícula.
leontiasis f. leontiasi.
leporino -na adj. leporí -ina.
lepótrix f. lepòtrix.
lepra f. lepra.
leproma m. leproma.
leprosería f. leproseria.
leproso -sa adj. y m. y f. leprós -osa.
leptomeninge f. leptomeninge.
leptospirosis f. leptospirosi.
lesión f. lesió.

lesionar v. tr. y pron. lesionar.
letálide f. letàlide.
letárgico -ca adj. y m. y f. letàrgic -a.
letargo m. letargia (f.).
leucemia f. leucèmia.
leucémico -ca adj. y m. y f. leucèmic -a.
leucemoide adj. leucemoide.
leucoaglutinina f. leucoaglutinina.
leucocitario -ria adj. leucocitari -ària.
leucocítico -ca adj. leucocític -a.
leucocito m. leucòcit.
leucocitogénesis f. leucocitogènesi.
leucocitoma m. leucocitoma.
leucocitopoyesis f. leucocitopoesi.
leucocitosis f. leucocitosi.
leucoencefalitis f. inv. leucoencefalitis.
leucoma m. leucoma.
leuconiquia f. leuconíquia.
leucopatía f. leucopatia.
leucopenia f. leucopènia.
leucoplaquia f. leucoplàsia.
leucoplástico -ca adj. leucoplàstic -a.
leucopoyesis f. leucopoesi.
leucopoyético -ca adj. leucopoètic -a.
leucorrea f. leucorrea.
leucorreico -ca adj. leucorreic -a.
leucosis f. leucosi.
leucotomía f. leucotomia.
liendre f. llèmena.
lientería f. lienteria.
ligadura f. lligadura, lligament (m.).
ligamento m. lligament.
ligamentopexia f. ligamentopèxia.
linfa f. limfa.
linfadenia f. limfadènia.
linfadenitis f. inv. limfadenitis.
linfadenitis tuberculosa f. sin. porcellanes (pl.).
linfadenoma m. limfadenoma.
linfadenopatía f. limfadenopatia.
linfangiectasia f. limfangièctasi.
linfangioma m. limfangioma.
linfangitis f. inv. limfangitis.
linfático -ca adj. limfàtic -a.
linfatismo m. limfatisme.
linfoblasto m. limfoblast.
linfocina f. limfocina.
linfocito m. limfòcit.
linfocitosis f. limfocitosi.
linfografía f. limfografia.
linfogranuloma m. limfogranuloma.
linfogranulomatosis f. limfogranulomatosi.
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linfoide adj. limfoide.
linfolisis f. limfòlisi.
linfoma m. limfoma.
linfomatoide adj. limfomatoide.
linfomatosis f. limfomatosi.
linfopenia f. limfopènia.
linfopoyesis f. limfopoesi.
lingual adj. lingual.
linimento m. liniment.
linitis f. inv. linitis.
liomioma m. liomioma.
lipemia f. lipèmia.
lipocaico m. lipocaic.
lipodistrofia f. lipodistròfia.
lipofibroma m. lipofibroma.
lipoidosis f. lipoïdosi.
lipólisis f. lipòlisi.
lipoma m. lipoma.
lipomatosis f. lipomatosi.
liposarcoma m. liposarcoma.
liposucción f. liposucció.
lipotimia f. lipotímia.
lipuria f. lipúria.
liquen m. liquen.
líquido amniótico m. líquid amniòtic.
lisiado -da adj. y m. y f. alesiat -ada.
lisis f. lisi.
listeriosis f. listeriosi.
litiásico -ca adj. litiàsic -a.
litiasis f. litiasi.
lítico -ca adj. lític -a.
litodiálisis f. litodiàlisi.
litogenesia f. litogènesi.
litógeno -na adj. litogen -ògena.
litólisis f. litòlisi.
litología f. litologia.
litopedion m. litopedi, litopèdion.
litoscopia f. litoscòpia.
litoscopio m. litoscopi.
litotomía f. litotomia.
litotómico -ca adj. litotòmic -a.
litótomo m. litòtom.
litotricia f. litotrícia, litotrípsia.
litotríptico -ca adj. y m. litotríptic -a.
litotriptor m. litotriptor.
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livedo f. livedo.
lividez f. lividesa.
llaga f. llaga, nafra.
llagar v. tr. y pron. llagar, nafrar.
llamarada f. foguerada.
loaiasis f. loaiasi.
lobanillo m. llúpia (f.), tàlpia (f.), talpària
(f.).
lobar adj. lobar.
lobectomía f. lobectomia.
lobo m. lobus.
lobotomía f. lobotomia.
lobotomizar v. tr. lobotomitzar.
lobulado -da adj. lobat -ada, lobulat
-ada.
lobular adj. 1. lobel·lar. 2. lobular.
lobulillo m. lobel.
lóbulo m. lòbul.
lóbulo de la oreja m. peçó.
loción f. loció.
locular adj. locular.
lóculo m. lòcul.
lofodonto -ta adj. lofodont -a.
logopeda m. y f. logopeda.
logopedia f. logopèdia.
logoplejía f. logoplegia.
logorrea f. logorrea.
loquios m. loqui.
lordosis f. lordosi.
ludoterapia f. ludoteràpia.
lúes f. inv. lues.
luético -ca adj. luètic -a.
lumbago m. lumbago.
lumbalgia f. lumbàlgia.
lumbar adj. lumbar.
lumbartrosis f. lumbartrosi.
lumbociatalgia f. lumbociatàlgia.
lúnula f. lúnula.
lúpico -ca adj. lúpic -a.
lupoide adj. lupoide.
lupus m. inv. lupus.
luteínico -ca adj. luteínic -a.
luteinización f. luteïnització.
luxación f. luxació.
luxar v. tr. y pron. luxar.

APÈNDIX I VOCABULARI CASTELLÀ-VALENCIÀ

M
macrobiótica f. macrobiòtica.
macrocefalia f. macrocefàlia.
macrocéfalo -la adj. y m. y f. macrocèfal -a.
macrocito m. macròcit.
macrocitosis f. macrocitosi.
macrodactilia f. macrodactília.
macrodáctilo -la adj. macrodàctil -a.
macroglosia f. macroglòssia.
macrognatia f. macrognàtia.
macronúcleo m. macronucli.
macrosomía f. macrosomia.
mácula f. màcula.
madre f. mare.
maduro -ra adj. madur -a.
magnetoterapia f. magnetoteràpia.
malabsorción f. malabsorció.
malacia f. malàcia.
malagana f. malagana.
malar adj. y m. malar.
malaria f. malària.
maleolar adj. mal·leolar.
maléolo m. mal·lèol.
malestar m. malestar.
malformación f. malformació.
maligno -na adj. maligne -a.
malnutrición f. malnutrició.
malnutrido -da adj. y m. y f. malnodrit
-ida.
maloclusión f. maloclusió.
mama f. mama.
mamadera f. mamadora.
mamario -ria adj. mamari -ària.
mamelón m. mamelló.
mamila f. mamil·la.
mamilar adj. mamil·lar.
mamografía f. mamografia.
mamografía f. mastografia.
mamógrafo m. mamògraf.
mamoplastia f. mamoplàstia
mandíbula f. mandíbula.
mandibular adj. mandibular.
mandril m. mandrí.
mango m. mànec.
mangote m. manegot.
manguito de los rotadores m. manegot dels rotatoris.
maniobra f. maniobra.
mano f. mà.
menopáusico -ca adj. y f. menopàusic -a.

manto m. mantell.
marasmo m. marasme.
marca f. sec (m.).
marcapasos m. inv. marcapassos.
marchitarse v. pron. solsir-se.
mareo m. mareig.
marsupialización f. marsupialització.
martillo m. martell.
masaje m. massatge.
masajista m. y f. massatgista (o massatgiste -a).
máscara f. màsquera.
masculinismo m. masculinisme.
masculinización f. masculinització.
masetero m. masseter.
masoterapia f. massoteràpia.
mastalgia f. mastàlgia.
mastectomía f. mastectomia.
masticación f. masticació.
masticar v. tr. mastegar.
mastitis f. inv. mastitis.
mastodinia f. mastodínia.
mastoideo -a adj. mastoïdal.
mastoides adj. y f. mastoide.
mastoiditis f. inv. mastoïditis.
mastología f. mastologia.
mastológico -ca adj. mastològic -a.
mastólogo -ga m. y f. mastòleg -òloga.
mastopatía f. mastopatia.
mastopexia f. mastopèxia.
mastoplastia f. mastoplàstia.
mastoptosis f. mastoptosi.
mastorragia f. mastorràgia.
maternidad f. maternitat.
matidez f. matitat.
matricial adj. matrical.
matriz f. matriu.
matrona f. matrona.
maxila f. maxil·la.
maxilar adj. y m. maxil·lar.
maxilofacial adj. maxil·lofacial.
maxilofrontal adj. maxil·lofrontal.
meato m. meat.
meatotomía f. meatotomia.
mecanicismo m. mecanicisme.
mecanoterapia f. mecanoteràpia.
mecanoterápico -ca adj. mecanoteràpic
-a.
meconio m. meconi.
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mecha f. metxa.
mediano -na adj. medià -ana.
mediastinitis f. inv. mediastinitis.
mediastino m. mediastí.
medicación f. medicació.
medicalizar v. tr. medicalitzar.
medicamentario -ria adj. medicamentari -ària.
medicamento m. medicament.
medicamentoso -sa adj. medicamentós
-osa.
medicar v. tr. y pron. medicar.
medicina f. medicina.
médico -ca adj. y m. y f. 1. metge -essa.
2. mèdic -a.
médico de familia m. y f. metge de
família.
médico especialista m. y f. metge especialista.
médico forense m. y f. metge forense.
médico general m. y f. metge general.
medicoforense adj. medicoforense.
medicolegal adj. medicolegal.
medicoquirúrgico -ca adj. medicoquirúrgic -a.
médula f. medul·la.
medulación f. medul·lació.
medular adj. medul·lar.
meduloblastoma m. medul·loblastoma.
mefítico -ca adj. mefític -a.
megacaliciosis f. megacaliciosi.
megacolon m. megacòlon.
megaesófago m. megaesòfag.
megarecto m. megarecte.
mejilla f. galta.
melancolía f. melancolia.
melanina f. melanina.
melanocitoma m. melanocitoma.
melanodermia f. melanodèrmia.
melanodoncia f. melanodòncia.
melanoglosia f. melanoglòssia.
melanoma m. melanoma.
melanosarcoma m. melanosarcoma.
melanosis f. melanosi.
melanuria f. melanúria.
melasma m. melasma.
melena f. melena.
melioidosis f. melioïdosi.
meloplastia f. meloplàstia.
melorreostosis f. melorreostosi.
mellizo -za adj. y m. y f. bessó -ona, bessó -ona bivitelí -ina, bessó -ona dizigòtic
-a, bessó -ona fratern -a.
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membrana f. membrana.
menacmé f. menacme.
menarquía f. menarquia.
meninge f. meninge.
meníngeo -a adj. meningi -íngia.
meningioma m. meningioma.
meningiomatosis f. meningiomatosi.
meningismo m. meningisme.
meningítico -ca adj. y m. y f. meningític
-a.
meningitis f. inv. meningitis.
meningocele f. meningocele.
meningococemia f. meningococcèmia.
meningococia f. meningocòccia.
meningoencefalitis f. inv. meningoencefalitis.
menisco m. menisc.
menopausia f. menopausa.
menorragia f. menorràgia.
menorrágico -ca adj. menorràgic -a.
menorrea f. menorrea.
menorreico -ca adj. menorreic -a.
menostasia f. menostàsia.
menstruación f. menstruació, menstru
(m.).
menstrual adj. menstrual.
menstruar v. intr. menstruar.
mentagra f. mentagra.
mentón m. mentó, barbeta (f.).
mentonera f. mentonera.
meralgia f. meràlgia.
mercurialismo m. mercurialisme.
mericismo m. mericisme.
mesencéfalo m. mesencèfal.
mesentérico -ca adj. mesentèric -a.
mesenterio m. mesenteri, entrevill.
mesenteritis f. inv. mesenteritis.
meseta f. replanell (m.).
mesocardio m. mesocardi.
mesocefalitis f. inv. mesocefalitis.
mesocéfalo -la adj. y m. y f. m. mesocèfal
-a.
mesociego m. mesocec.
mesocolon m. mesocòlon.
mesogástrico -ca adj. mesogàstric -a.
mesogastrio m. mesogastri.
mesópico -ca adj. mesòpic -a.
mesonefro m. mesonefre.
mesorrecto m. mesorecte.
mesosternón m. mesostern, mesostèrnum.
mesotelioma m. mesotelioma.
mesoterapia f. mesoteràpia.
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metábole f. metàbole.
metabolímetro m. metabolímetre.
metabolismo m. metabolisme.
metabolopatia f. metabolopatia.
metacarpiano -na adj. y m. metacarpià
-ana.
metacarpo m. metacarp.
metacromatismo m. metacromatisme.
metafisial adj. metafisial.
metáfisis f. metàfisi.
metástasis f. metàstasi.
metastático -ca adj. metastàtic -a.
metastatizar v. tr. metastatitzar.
metatálamo m. metatàlem.
metatarsalgia f. metatarsàlgia.
metatarsiano -na adj. y m. metatarsià
-ana.
metatarso m. metatars.
meteorismo m. meteorisme.
metópico -ca adj. metòpic -a.
metopión m. metopi, metòpion.
metopismo m. metopisme.
metritis f. inv. metritis.
metrorragia f. metrorràgia.
metrorrea f. metrorrea.
metrorrexis f. metrorrexi.
metroscopia f. metroscòpia.
metroscopio m. metroscopi.
metrotomía f. metrotomia.
mialgia f. miàlgia.
miálgico -ca adj. miàlgic -a.
miasma m. miasma.
miasmático -ca adj. miasmàtic -a.
miastenia f. miastènia.
miatrofia f. miatròfia.
micción f. micció, micturició.
micetemia f. micetèmia.
micetoma m. micetoma.
micosis f. micosi.
micostesia f. microestèsia.
micótico -ca adj. micòtic -a.
microaneurisma f. microaneurisma.
microangiopatía f. microangiopatia.
microcefalia f. microcefàlia, microcefalisme (m.).
microcéfalo -la adj. microcèfal -a.
microcirugía f. microcirurgia.
microcirujano -na m. y f. microcirurgià
-ana.
microcito m. micròcit.
microcoria f. microcòria.
microdactilia f. microdactília.
microfonía f. microfonia.

microftalmia f. microftàlmia.
microglosia f. microglòssia.
micrognatia f. micrognàtia.
microinfarto m. microinfart.
micromelia f. micromèlia.
micropodia f. micropòdia.
micropsia f. micropia, micròpsia.
microquiria f. microquíria.
microrquídea f. microorquídia.
micróstomo -ma adj. micròstom -a.
midriasis f. midriasi.
midriático -ca adj. y m. midriàtic -a.
miectomía f. miectomia.
miélico -ca adj. mièlic -a.
mielítico -ca adj. y m. y f. mielític -a.
mielitis f. inv. mielitis.
mieloblastosis f. mieloblastosi.
mielocele f. mielocele.
mielocistocele f. mielocistocele.
mielocitosis f. mielocitosi.
mielodisplasia f. mielodisplàsia.
mieloencefalitis f. inv. mieloencefalitis.
mielofibrosis f. mielofibrosi.
mieloide adj. mieloide.
mieloma m. mieloma.
mielomalacia f. mielomalàcia.
mielopatía f. mielopatia.
mielopoyesis f. mielopoesi.
mieloproliferativo -va adj. mieloproliferatiu -iva.
mielosis f. mielosi.
mielotoxicidad f. mielotoxicitat.
mielotóxico -ca adj. mielotòxic -a.
miembro m. membre.
mientérico -ca adj. mientèric -a.
mienterio m. mienteri.
migrañoso -sa adj. y m. y f. migranyós
-osa.
miítis f. inv. miïtis.
milio m. mílium.
mineromedicinal adj. mineromedicinal.
mioblastoma m. mioblastoma.
miocardio m. miocardi.
miocardioesclerosis f. miocardioesclerosi.
miocardiopatía f. miocardiopatia.
miocarditis f. inv. miocarditis.
miocardosis f. miocardosi.
miocito m. miòcit.
mioclonía f. mioclònia.
miodinamia f. miodinàmia.
miodinia f. miodínia.
mioestesia f. mioestèsia.
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mioglobinuria f. mioglobinúria.
miografía f. miografia.
miógrafo m. miògraf.
miohemoglobinuria f. miohemoglobinúria.
miolema m. miolemma.
miólisis f. miòlisi.
miología f. miologia.
mioma m. mioma.
miomatosis f. miomatosi.
miometrio m. miometri.
miopatía f. miopatia.
miope adj. y m. y f. miop.
miopía f. miopia.
miosarcoma m. miosarcoma.
miosis f. miosi.
miositis f. inv. miositis, sarcitis.
miótico -ca adj. y m. y f. miòtic -a.
miotomía f. miotomia.
miotonía f. miotonia.
miringitis f. inv. miringitis.
miringotomía f. miringotomia.
mitral adj. mitral.
mitridatismo m. mitridatisme.
mixedema m. mixedema.
mixoma m. mixoma.
mixosarcoma m. mixosarcoma.
moco m. moc.
modorra f. sopitesa.
mola f. mola.
molar adj. molar.
molicie f. mol·lície.
molimiento m. cruiximent.
molusco m. mol·lusc.
monitor m. monitor.
monitorizar v. tr. monitorar.
monoblepsia f. monoblèpsia.
monocitosis f. monocitosi.
monocromatisme m. monoblèpsia (f.).
monoftálmico -ca adj. monoftàlmic -a.
mononeuritis f. inv. mononeuritis.
mononucleosis f. mononucleosi.
monoplejía f. monoplegia.
monorquidia f. monorquídia.
mórbido -da adj. mòrbid -a.
morbífico -ca adj. morbífic -a.
morbilidad f. morbiditat, morbilitat.
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morbiliforme adj. morbil·lós -osa.
morboso -sa adj. morbós -osa.
morcillo m. braó.
moretón m. sangtraït.
morfea f. morfea.
morfinismo m. morfinisme.
morfinómano -na adj. y m. y f. morfinòman -a.
motricidad f. motricitat.
movilidad f. motilitat.
mucífero -ra adj. mucífer -a.
muciforme adj. muciforme.
mucíparo -ra adj. mucípar -a.
mucocele f. mucocele.
mucoide adj. mucoide.
mucolítico -ca adj. y m. mucolític -a.
mucopolisacaridosis f. mucopolisacaridosi.
mucopurulento -ta adj. mucopurulent
-a.
mucosa f. mucosa.
mucosidad f. mucositat.
mucositis f. inv. mucositis.
mucoso -sa adj. mucós -osa.
mucrón m. mucró.
mudez f. mudesa.
muela f. queixal (m.).
muerte f. mort.
muguet m. muguet.
muleta f. crossa.
multilobular adj. multilobular.
multineuritis f. inv. multineuritis.
muñeca f. monyica, canell (m.), govanella.
muñequera f. monyiquera.
muñón m. monyó.
murmullo m. murmuri.
muscoviscidosis f. mucoviscidosi.
muscular adj. muscular.
musculatura f. musculatura.
músculo m. múscul.
musculocutáneo -a adj. musculocutani
-ània.
musicoterapeuta m. y f. musicoterapeuta.
musicoterapia f. musicoteràpia.
muslo m. cuixa (f.).
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N
nacer v. intr. nàixer.
nacimiento m. naixement.
nalga f. natja, galta del cul.
nalgatorio m. natgera (f.).
narcolepsia f. narcolèpsia.
narcosis f. narcosi.
narcótico adj. y m. narcòtic -a.
narcotismo m. narcotisme.
narcotización f. narcotització.
narcotizar v. tr. narcotitzar.
narina f. nariu (m.).
nariz f. nas (m.).
nasal adj. nasal.
nasofaringe f. nasofaringe.
nasofaríngeo -a adj. nasofaringi -íngia.
nasofaringitis f. inv. nasofaringitis.
nasogástrico -ca adj. nasogàstric -a.
natremia f. natrèmia.
naturismo m. naturisme.
naturista adj. y m. y f. naturista (o naturiste -a).
naturópata m. y f. naturòpata.
naturopatía f. naturopatia.
náusea f. nàusea, tragit (m.).
navicular m. navicular.
nebulizador -ra adj. y m. nebulitzador
-a.
necátor m. necàtor.
necrobiosis f. necrobiosi.
necrobiótico -ca adj. necrobiòtic -a.
necrólisis f. necròlisi.
necropsia f. necròpsia.
necrosado -da adj. necrosat -ada.
necrosar v. tr. y pron. necrosar.
necroscopia f. necroscòpia.
necroscópico -ca adj. necroscòpic -a.
necrosis f. necrosi.
necrospermia f. necrospèrmia.
necrótico -ca adj. necròtic -a.
nefelión m. nefèlion.
nefelopía f. nefelopia.
nefralgia f. nefràlgia.
nefrectomía f. nefrectomia.
nefrítico -ca adj. y m. y f. nefrític -a.
nefritis f. inv. nefritis, renitis.
nefroangioesclerosis f. nefroangioesclerosi.
nefrocalcinosis f. nefrocalcinosi.
nefrocele f. nefrocele.

nefroesclerosis f. nefroesclerosi.
nefrólisis f. nefròlisi.
nefrolitiasis f. nefrolitiasi.
nefrolítico -ca adj. nefrolític -a.
nefrología f. nefrologia.
nefrológico -ca adj. nefrològic -a.
nefrólogo -ga m. y f. nefròleg -òloga.
nefrón m. nefró.
nefrona f. nefrona.
nefropatía f. nefropatia.
nefroptosis f. nefroptosi.
nefrosis f. nefrosi.
nefrostomía f. nefrostomia.
nefrótico -ca adj. nefròtic -a.
nefrotomía f. nefrotomia.
negatoscopio m. negatoscopi.
neoencéfalo m. neoencèfal.
neoformación f. neoformació.
neonatal adj. neonatal.
neonatología f. neonatologia.
neonatólogo -ga m. y f. neonatòleg
-òloga.
neopalio m. neopal·li.
neoplasia f. neoplàsia, neoplasma.
neoplásico -ca adj. neoplàsic -a, oncòtic
-a.
neoplastia f. neoplàstia.
neoplástico -ca adj. neoplàstic -a.
nervio m. nervi.
nervioso -sa adj. nerviós -osa.
neumatocele f. pneumatocele.
neumatografía f. pneumatografia.
neumatómetro m. pneumatòmetre.
neumatosis f. pneumatosi.
neumaturia f. pneumatúria.
neumectomía f. pneumectomia.
neumoconiosis f. pneumoconiosi.
neumogástrico m. pneumogàstric.
neumografía f. pneumografia.
neumógrafo m. pneumògraf.
neumólisis f. pneumòlisi.
neumología f. pneumologia.
neumológico -ca adj. pneumològic -a.
neumólogo -ga m. y f. pneumòleg
-òloga.
neumometría f. pneumometria.
neumonectomía f. pneumonectomia.
neumonía f. pneumònia.
neumónico -ca adj. pneumònic -a.
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neumopatía f. pneumopatia.
neumotacómetro m. pneumotacòmetre.
neumotomía f. pneumotomia.
neumotórax m. pneumotòrax.
neural adj. neural.
neuralgia f. neuràlgia.
neurálgico -ca adj. neuràlgic -a.
neurectomía f. neurectomia.
neurilema m. neurilemma.
neurinoma m. neurinoma.
neurita f. neurita.
neurítico -ca adj. y m. y f. neurític -a.
neuritis f. inv. neuritis.
neuroanatomía f. neuroanatomia.
neuroanatómico -ca adj. neuroanatòmic -a.
neuroblastoma m. neuroblastoma.
neurocarcinoma m. neurocarcinoma.
neurocirugía f. neurocirurgia.
neurocirujano -na m. y f. neurocirurgià
-ana.
neurocutáneo -a adj. neurocutani -ània.
neurodegenerativo -va adj. neurodegeneratiu -iva.
neurodermia f. neurodèrmia.
neurodocitis f. inv. neurodocitis.
neuroendocrino -na adj. neuroendocrí
-ina.
neuroendocrinología f. neuroendocrinologia.
neuroendocrinólogo -ga m. y f. neuroendocrinòleg -òloga.
neuroesqueleto m. neuroesquelet.
neurofibroma m. neurofibroma.
neurofibromatosis f. neurofibromatosi.
neurofisiología f. neurofisiologia.
neurofisiológico -ca adj. neurofisiològic
-a.
neurofisiólogo -ga m. neurofisiòleg
-òloga.
neurogénico -ca adj. neurogènic -a.
neuroglía f. glia.
neuroglial adj. glial.
neurografía f. neurografia.
neurohipófisis f. neurohipòfisi.
neuroléptico -ca adj. y m. neurolèptic -a.
neuroleptoanalgesia f. neuroleptoanalgèsia.
neuroleptoanestesia f. neuroleptoanestèsia.
neurolingüística f. neurolingüística.
neurólisis f. neuròlisi.
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neurolítico -ca adj. neurolític -a.
neurología f. neurologia.
neurológico -ca adj. neurològic -a.
neurólogo -ga m. y f. neuròleg -òloga.
neurolúes f. inv. neurolues.
neuroma m. neuroma.
neuromielitis f. inv. neuromielitis.
neurona f. neurona.
neuronitis f. inv. neuronitis.
neuronopatía f. neuronopatia.
neurópata adj. y m. y f. neuròpata.
neuropatía f. neuropatia.
neuropático -ca adj. y m. y f. neuropàtic
-a.
neuropatólogo -ga m. y f. neuropatòleg
-òloga.
neuropatología f. neuropatologia.
neuroprotector -ra adj. neuroprotector
-a.
neurorrafia f. neurorràfia.
neurosecreción f. neurosecreció.
neurosífilis f. inv. neurosífilis.
neurotomía f. neurotomia.
neurótomo m. neuròtom.
neurotoxicidad f. neurotoxicitat.
neurotóxico -ca adj. y m. neurotòxic -a.
neurotoxina f. neurotoxina.
neurotransmisión f. neurotransmissió.
neurotransmisor m. neurotransmissor.
neutrófilo -la adj. neutròfil -a.
neurotrópico -ca adj. neurotròpic -a.
neurotropismo m. neurotropisme.
neurótropo -pa adj. neuròtrop -a.
neurovascular adj. neurovascular.
neutronografía f. neutronografia.
neutropenia f. neutropènia.
nevocarcinoma m. nevocarcinoma.
nevus m. inv. nevus.
nicotinismo m. nicotinisme.
nictálope adj. y m. y f. nictalop.
nictalopía f. nictalopia.
nictitación f. nictitació.
nicturia f. nictúria.
nifablepsia f. nifablèpsia.
ninfas f. pl. nimfes.
niña del ojo f. nina (o nineta) de l’ull.
nistagmo m. nistagme.
nociceptivo -va adj. nociceptiu -iva.
nodo m. node.
nódulo m. nòdul.
noma f. noma.
nonato -ta adj. nonat -ada.
normocapnia f. normocàpnia.
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normocápnico -ca adj. normocàpnic -a.
normocito m. normòcit.
normotenso -sa adj. y m. y f. normotens
-a.
nosencéfalo -la adj. y m. y f. nosencèfal
-a.
nosocomio m. nosocomi.
nosocomial adj. nosocomial.
nosogenia f. nosogènia.
nosografía f. nosografia.
nosología f. nosologia.
nubécula f. nubècula.
nuca f. nuca, tos (m.).

núcleo m. nucli.
nudillo m. artell.
nudo m. nuc.
nudosidad f. nodositat.
nuez del cuello f. anou del coll.
nulípara adj. y f. nul·lípara.
nuliparidad f. nul·liparitat.
nutrición f. nutrició.
nutricional adj. nutricional.
nutricionista m. y f. nutricionista (o
nutricioniste -a).
nutriente adj. y m. nutrient.
nutritivo -va adj. nutritiu -iva.

O
obducción f. obducció.
obesidad f. obesitat.
obeso -sa adj. y m. y f. obés -esa.
óbex m. òbex.
oblicuo -cua adj. y m. oblic -íqua.
obliterar v. tr. y pron. obliterar.
obmutescencia f. obmutescència.
obnubilación f. obnubilació.
observación f. observació.
obstetra m. y f. obstetre -a.
obstetricia f. obstetrícia.
obstétrico -ca adj. obstètric -a.
obstrucción f. obstrucció.
obturación f. obturació
obturar v. tr. obturar
occipital adj. y m. occipital.
occipitoparietal adj. occipitoparietal.
occipucio m. occípit.
ocena f. ozena.
oclusión f. oclusió.
ocrodermia f. ocrodèrmia.
ocronosis f. ocrònosi.
ocular adj. y m ocular.
oculista m. y f. oculista (o oculiste -a).
oculomotor -ra adj. oculomotor -a.
ofrión m. ofri.
ofritis f. inv. ofritis.
oftalmia f. oftàlmia.
oftálmico -ca adj. oftàlmic -a.
oftalmitis f. inv. oftalmitis.
oftalmólito m. oftalmòlit.
oftalmología f. oftalmologia.
oftalmológico -ca adj. oftalmològic -a.

oftalmólogo -ga m. y f. oftalmòleg
-òloga.
oftalmomalacia f. oftalmomalàcia.
oftalmómetro m. oftalmòmetre.
oftalmoplejía f. oftalmoplegia.
oftalmoreacción f. oftalmoreacció.
oftalmoscopia f. oftalmoscòpia.
oftalmoscopio m. oftalmoscopi.
oído m. 1. oïda (f.), oït. 2. orella (f.).
ojeras f. pl. ulleres.
ojo m. ull.
ojo de gallo m. ull de poll.
olécranon m. olècran.
oleocrisoterapia f. oleocrisoteràpia.
oleoterapia f. oleoteràpia.
oleotórax m. oleotòrax.
olfacción f. olfacció.
olfativo -va adj. olfactiu -iva.
olfato m. olfacte.
olfatorio -ria adj. olfactori -òria.
oligocromemia f. oligocromèmia.
oligoeritrocitemia f. oligoeritrocitèmia.
oligohemia f. oligohèmia.
oligohidramnios m. oligohidramni.
oligomenorrea f. oligomenorrea.
oligospermia f. oligospèrmia.
oligoterapia f. oligoteràpia.
oliguria f. oligúria.
oliva f. oliva.
olor m. olor (f.).
omalgia f. omàlgia.
ombligo m. melic.
omentitis f. inv. omentitis.
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omento m. oment.
omóplato m. omòplat, espatla (f.).
oncocercosis f. oncocercosi.
oncogén m. oncogén (o ongogèn).
oncogénesis f. oncogènesi.
oncogenético -ca adj. oncogenètic -a.
oncogenia f. oncogènia.
oncogénico -ca adj. oncogènic -a.
oncógeno -na adj. oncogen -ògena.
oncografía f. oncografia.
oncología f. oncologia.
oncológico -ca adj. y m. oncològic -a.
oncólogo -ga m. y f. oncòleg -òloga.
oncoma m. oncoma.
oncosis f. oncosi.
oncótico -ca adj. oncòtic -a.
onfalitis f. inv. omfalitis.
onfalocele f. omfalocele.
onfalotomía f. omfalotomia.
onicalgia f. onicàlgia.
onicofagia f. onicofàgia.
onicogrifosis f. onicogrifosi.
onicólisis f. onicòlisi.
onicomicosis f. onicomicosi.
onicoptosis f. onicoptosi.
onicosis f. onicosi.
oniquia f. oníquia.
ooforectomía f. ooforectomia.
ooforitis f. inv. ooforitis.
ooforopatía f. ooforopatia.
ooforotomía f. ooforotomia.
opacidad f. opacitat.
operable adj. operable.
operación f. operació.
operador -ra m. y f. operador -a.
operar v. tr., intr. y pron. operar.
operatorio -ria adj. operatori -òria.
opilación f. opilació.
opilar v. tr. y pron. opilar.
opistoténar adj. opistotènar.
opistótonos m. opistòton.
oportunista adj. oportunista (o oportuniste -a).
opoterapia f. opoteràpia.
opsiuria f. opsiúria.
óptico -ca adj. òptic -a.
optometría f. optometria.
optométrico -ca adj. optomètric -a.
optometrista adj. optometrista (o optometriste -a).
optómetro m. optòmetre.
optotipo m. optotip.
oral adj. oral.
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orbicular m. orbicular.
órbita f. òrbita.
orbitario -ria adj. orbitari -ària.
oreja f. orella.
orexia f. orèxia.
organicismo m. organicisme.
organicista adj. y m. y f. organicista (o
organiciste -a).
orgánico -ca adj. orgànic -a.
organismo m. organisme.
órgano m. òrgan.
orgásmico -ca adj. orgàstic -a.
orgasmo m. orgasme.
orificio m. orifici.
orín m. orí.
orina f. orina.
orinada f. orinada.
orinar v. tr., intr. y pron. orinar.
orofaringe f. orofaringe.
orquidectomía f. orquidectomia.
orquidoepididimitis f. inv. orquidoepididimitis.
orquidopexia f. orquidopèxia.
orquiectomía f. orquiectomia.
orquiocele f. orquiocele.
orquitis f. inv. orquitis.
ortodoncia f. ortodòncia.
ortoestático -ca adj. ortostàtic -a.
ortoforia f. ortofòria.
ortonixia f. ortoníxia.
ortopantomografía f. ortopantomografia.
ortopeda m. y f. ortopeda.
ortopedia f. ortopèdia.
ortopédico -ca adj. y m. y f. ortopèdic -a.
ortopedista m. y f. ortopedista (o ortopediste -a).
ortopnea f. ortopnea.
ortóptica f. ortòptica.
ortosimpático -ca adj. ortosimpàtic -a.
orzuelo m. mussol, urçol.
osamenta f. ossada, ossamenta.
oscilometría f. oscil·lometria.
oscilómetro m. oscil·lòmetre.
oscitante adj. oscitant.
oseína f. osseïna.
óseo -a adj. ossi òssia.
osfialgia f. osfiàlgia.
osfiomielitis f. inv. osfiomielitis.
osicular adj. ossicular.
osículo m. ossicle.
osifluencia f. ossifluència.
osifluente adj. ossifluent.
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osmorreceptor -ra adj. osmoreceptor -a.
osmorregulación f. osmoregulació.
osmorregulador m. osmoregulador.
osmotaxis f. osmotaxi.
osqueal adj. osqueal.
osqueítis f. inv. osqueïtis.
osqueotomía f. osqueotomia.
ostealgia f. osteàlgia.
osteálgico -ca adj. osteàlgic -a.
osteína f. osteïna.
osteítis f. inv. osteïtis.
osteoartritis f. inv. osteoartritis.
osteoartropatía f. osteoartropatia.
osteoblastoma m. osteoblastoma.
osteocartilaginoso -sa adj. osteocartilaginós -osa.
osteocartílago m. osteocartílag.
osteocele f. osteocele.
osteoclastoma m. osteoclastoma.
osteocondritis f. inv. osteocondritis.
osteocondroma m. osteocondroma.
osteócopo m. osteòcop.
osteodistrofia f. osteodistròfia.
osteoesclerosis f. osteoesclerosi.
osteogénesis f. osteogènesi.
osteogenético -ca adj. osteogenètic -a.
osteogenia f. osteogènia.
osteogénico -ca adj. osteogènic -a.
osteografía f. osteografia.
osteográfico -ca adj. osteogràfic -a.
osteoide m. osteoide.
osteointegración f. osteointegració.
osteología f. osteologia.
osteólogo -ga m. y f. osteòleg -òloga.
osteoma m. osteoma.
osteomalacia f. osteomalàcia.
osteomielitis f. inv. osteomielitis.
osteonecrosis f. osteonecrosi.
osteópata m. y f. osteòpata.
osteopatía f. osteopatia.
osteopecilia f. osteopecília.
osteopetrosis f. osteopetrosi.
osteoplastia f. osteoplàstia.
osteoplasto m. osteoplast.
osteoporosis f. osteoporosi.
osteoporótico -ca adj. y m. y f. osteoporòtic -a.
osteopsatirosis f. osteopsatirosi.
osteosarcoma m. osteosarcoma.
osteosíntesis f. osteosíntesi.

osteosis f. osteosi.
osteotomía f. osteotomia.
osteotómico -ca adj. osteotòmic -a.
osteótomo m. osteòtom.
ostiolo m. ostíol.
ostium m. òstium.
otalgia f. otàlgia.
otálgico -ca adj. otàlgic -a.
ótico -ca adj. òtic -a.
otitis f. inv. otitis.
otoesclerosis f. otoesclerosi.
otolito m. otòlit.
otología f. otologia.
otológico -ca adj. otològic -a.
otólogo -ga m. y f. otòleg -òloga.
otomicosis f. otomicosi.
otoplastia f. otoplàstia.
otorragia f. otorràgia.
otorrea f. otorrea.
otorrino m. y f. otorino.
otorrinolaringología f. otorinolaringologia.
otorrinolaringólogo -ga m. y f. otorinolaringòleg -òloga.
otoscopia f. otoscòpia.
otoscopio m. otoscopi.
ovarialgia f. ovariàlgia.
ovárico -ca adj. ovàric -a.
ovario m. ovari.
ovariopatía f. ovariopatia.
ovariotomía f. ovariotomia.
ovaritis f. inv. ovaritis.
oviducto m. oviducte.
ovisaco m. ovisac.
ovotestis m. inv. ovotestis.
ovulación f. ovulació.
ovular1 v. intr. ovular.
ovular2 adj. ovular.
ovulatorio -ria adj. ovulatori -òria.
oxalemia f. oxalèmia.
oxalosis f. oxalosi.
oxaluria f. oxalúria.
oxigenar v. tr. oxigenar.
oxigenoterapia f. oxigenoteràpia.
oxitocia f. oxitòcia.
oxitócico -ca adj. y m. oxitòcic -a.
oxiuriasis f. oxiürosi.
ozonoterapia f. ozonoteràpia.
ozostomía f. ozostomia.
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P
pabellón m. pavelló.
paciente m. y f. pacient.
paladar m. paladar.
palatal adj. palatal.
palatino -na adj. y m. palatí -ina.
palatogloso -sa adj. palatoglòs -ossa.
palatoplastia f. palatoplàstia.
palatoplejía f. palatoplegia.
palatosquisis f. palatòsquisi.
paleopatología f. paleopatologia.
paletilla f. neulella.
paliar v. tr. pal·liar.
paliativo -va adj. y m. pal·liatiu -iva.
palicinesia f. palicinèsia.
pálido -da adj. m. pàl·lid -a.
palio m. pal·li.
palma f. palma, palmell (m.), planell (m.).
palmar adj. palmar.
palmatoria m. portabugia.
palpación f. palpació, palp (m.).
paliar v. tr. palpar.
palpebral adj. palpebral.
palpebritis f. inv. palpebritis.
palpitación f. palpitació, baticor (m.).
palpitar v. intr. palpitar.
palúdico -ca adj. y m. y f. palúdic -a.
paludismo m. paludisme.
panacea f. panacea.
panadizo m. panadís, cercadits (inv.),
rodadits (inv.), voltadits (inv.).
panarteritis f. inv. panarteritis.
panartritis f. inv. panartritis.
pancarditis f. inv. pancarditis.
pancitopenia f. pancitopènia.
páncreas m. pàncrees.
pancreatectomía f. pancreatectomia.
pancreático -ca adj. pancreàtic -a.
pancreatina f. pancreatina.
pancreatitis f. inv. pancreatitis.
pancreografía f. pancreatografia.
pandemia f. pandèmia.
pandémico -ca adj. pandèmic -a.
pandiculación f. pandiculació.
panhipopituitarismo m. panhipopituïtarisme.
paniculitis f. inv. panniculitis.
panículo m. pannicle.
paninmunidad f. panimmunitat.
panmieloptisis f. panmieloptisi.
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panmielosis f. panmielosi.
pannus m. pannus.
panoftalmia f. panoftàlmia.
panosteitis f. inv. panosteïtis.
pantorrilla f. tou de la cama (m.), panxell
(m.).
papada f. papada.
paperas f. pl. paps.
papila f. papil·la.
papilar adj. papil·lar.
papiledema m. papil·ledema.
papilitis f. inv. papil·litis.
papiloma m. papil·loma.
papilomatosis f. papil·lomatosi.
papiloretinitis f. inv. papil·loretinitis.
papilla f. farinetes (pl.).
pápula f. pàpula.
papular adj. papular.
papulación f. papulació.
papuloso -sa adj. papulós -osa.
paquicefalia f. paquicefàlia.
paquidermatocele f. paquidermatocele.
paquidermia f. paquidèrmia.
paquiglosia f. paquiglòssia.
paquimeninge f. paquimeninge.
paquimeningitis f. inv. paquimeningitis.
paquipleuritis f. inv. paquipleuritis.
paquivaginalitis f. inv. paquivaginalitis.
paracantosis f. paracantosi.
paracentesis f. paracentesi.
paracinesia f. paracinèsia.
paracma f. paracme.
paracmástico -ca adj. paracmàstic -a.
paracolpio m. paracolpi.
paracusia f. paracúsia.
parada f. parada.
parada respiratoria f. parada respiratòria.
paradídimo m. paradídim.
parafimosis f. parafimosi.
paráfisis f. paràfisi.
parafonía f. parafonia.
paraganglio m. paragangli.
paraganglioma m. paraganglioma.
parageusia f. paragèusia.
paraglosia f. paraglòssia.
paraglositis f. inv. paraglossitis.
paragonimiasis f. paragonimiasi.
parahemofilia f. parahemofília.
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parahemofílico -ca adj. y m. y f. parahemofílic -a.
parahepático -ca adj. parahepàtic -a.
paralalia f. paralàlia.
paralexia f. paralèxia.
paralgesia f. paralgèsia.
parálisis f. paràlisi.
paralítico -ca adj. y m. y f. paralític -a.
paralizar v. tr. paralitzar.
parametrio m. parametri.
parametritis f. inv. parametritis.
paramioclon m. paramiòclon.
paranefritis f. inv. paranefritis.
paraneoplástico -ca adj. paraneoplàsic
-a.
paranormal adj. paranormal.
paraparesia f. paraparèsia.
paraplejia (o paraplejía) f. paraplegia.
parapléjico -ca adj. y m. y f. paraplègic
-a.
parapleuritis f. inv. parapleuritis.
paraproteína f. paraproteïna.
paraproteinemia f. paraproteïnèmia.
paraqueratosis f. paraqueratosi, paraceratosi.
parasimpático -ca adj. y m. parasimpàtic
-a.
parasitología f. parasitologia.
parasitosis f. parasitosi.
parasomnia f. parasòmnia.
paraspadies m. inv. paraspàdies.
paratífico -ca adj. paratífic -a.
paratifoideo -a adj. paratifoide.
paratifus m. inv. paratifus.
paratiroidal adj. paratiroïdal.
paratiroide adj. y f. paratiroide.
paratiroidectomía f. paratiroidectomia.
paratonía f. paratonia.
paratónico -ca adj. paratònic -a.
paratrofia f. paratròfia.
paratuberculosis f. paratuberculosi.
paratuberculoso -sa adj. y m. y f. paratuberculós -osa.
paravertebral adj. paravertebral.
parche m. pedaç, pegat.
parénquima m. parènquima.
parenquimático -ca adj. parenquimàtic
-a.
parenquimatitis f. inv. parenquimatitis.
parenquimatoso -sa adj. parenquimatós -osa.
pariente m. y f. parent.
parental adj. parental.

parenteral adj. parenteral.
paresia f. parèsia.
parestesia f. parestèsia.
parético -ca adj. y m. y f. parètic -a.
parietal adj. y m. parietal.
parietofrontal adj. parietofrontal.
parietooccipital adj. parietooccipital.
parir v. tr. parir.
paritorio m. paritori.
párkinson m. pàrkinson.
parkinsoniano -na adj. y m. y f. parkinsonià -ana.
parkinsonismo m. parkinsonisme.
paro cardíaco m. parada cardíaca (f.).
paroftalmia f. paroftàlmia.
paroniquia f. paroníquia.
paropsia f. paròpsia.
parosmia f. paròsmia.
parótide f. paròtide.
parotídeo -a adj. parotidi -ídia.
parotiditis f. inv. parotiditis.
paroxismo m. paroxisme.
paroxístico -ca adj. paroxístic -a.
párpado m. parpella (f.).
parte de alta m. comunicat d’alta, informe d’alta.
parte de baja m. comunicat de baixa,
informe de baixa.
parte de lesiones m. informe de lesions.
parto m. part, parturició (f.).
parturienta f. partera.
párulis f. parúlide.
pastoso -sa adj. pastós -osa.
patela f. patel·la.
patelar adj. patel·lar.
patergia f. patergia.
patituerto -ta adj. camatort -a.
patizambo -ba adj. camatort -a.
patogénesis f. patogènesi.
patogenia f. patogènia.
patogénico -ca adj. patogènic -a.
patógeno -na adj. patogen -ògena.
patognomia f. patognòmia.
patognómico -ca adj. patognòmic -a.
patología f. patologia.
patológico -ca adj. patològic -a.
patólogo -ga m. y f. patòleg -òloga.
patometría f. patometria.
peca f. piga.
pecilocitosis f. pecilocitosi.
pectíneo -a adj. y m. pectini -ínia.
pectoral adj. pectoral.
pectoralgia f. pectoràlgia.
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pectoriloquia f. pectorilòquia.
pecho m. 1. pit. 2. mamella (f.).
pediatra m. y f. pediatre -a.
pediatría f. pediatria.
pediátrico -ca adj. pediàtric -a.
pedículo m. pedicle.
pediculosis f. pediculosi.
pedicura f. pedicura.
pedicuro -ra m. y f. pedicur -a.
pediluvio m. pediluvi.
pedio -a adj. y m. pedi -pèdia.
peduncular adj. peduncular.
pedúnculo m. peduncle.
peladera f. peladella.
pelagra f. pel·lagra.
pelagroso -sa adj. y m. y f. pel·lagrós
-osa.
película f. pel·lícula.
pelo m. pèl de mamella, cascadura (f.).
peloteo m. piloteig.
pelúcido -da adj. pel·lúcid -a.
peludo -da adj. pelut -uda.
pélvico -ca adj. pelvià -ana.
pelvimetría f. pelvimetria.
pelvímetro m. pelvímetre.
pelviperitonitis f. inv. pelviperitonitis.
pelvis f. inv. pelvis.
pelvitomía f. pelvitomia.
pene m. penis.
pénfigo m. pèmfig.
peniano -na adj. penià -ana.
penitis f. inv. penitis.
pentadáctilo -la adj. pentadàctil -a.
peñasco m. penyal.
péptico -ca adj. pèptic -a.
pera f. pera.
percepción f. percepció.
perceptividad f. perceptivitat.
percusión f. percussió.
percutáneo -a adj. percutani -ània.
pérdida f. pèrdua.
perforación f. perforació.
perforación timpánica f. perforació
timpànica.
perforador m. perforador.
perforar v. tr. y pron. perforar.
perfundir v. tr. perfondre.
perfusión f. perfusió.
periadenitis f. inv. periadenitis.
periamigdalitis f. inv. periamigdalitis.
perianal adj. perianal.
periarteritis f. inv. periarteritis.
periarticular adj. periarticular.
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periartritis f. inv. periartritis.
pericardíaco -ca adj. pericardíac -a.
pericardiectomía f. pericardiectomia.
pericardio m. pericardi.
pericardiocentesis f. pericardiocentesi.
pericarditis f. inv. pericarditis.
pericolecistitis f. inv. pericolecistitis.
pericondrio m. pericondri.
pericondritis f. inv. pericondritis.
pericoxitis f. inv. pericoxitis.
pericráneo m. pericrani.
peridural adj. peridural.
periflebitis f. inv. periflebitis.
perifoliculitis f. inv. perifol·liculitis.
perigallo m. pelleranca (f.).
perigástrico -ca adj. perigàstric -a.
perigastritis f. inv. perigastritis.
perihepatitis f. inv. perihepatitis.
perilinfa f. perilimfa.
perimetría f. perimetria.
perimetrio m. perimetri.
perimetritis f. inv. perimetritis.
perímetro m. perímetre.
perimisio m. perimisi.
perineal adj. perineal.
perinefritis f. inv. perinefritis.
perineo m. perineu.
perineoplastia f. perineoplàstia.
perineorrafia f. perineorràfia.
perineurio m. perineuri.
perineuritis f. inv. perineuritis.
periodicidad f. periodicitat.
período m. període.
perioniquio m. perioniqui.
perionixis f. inv. perionixis.
perioperatorio -ria adj. perioperatori
-òria.
periorbitario -ria adj. periorbitari -ària.
periorquitis f. inv. periorquitis.
perióstico -ca adj. periòstic -a.
periostio m. periosti.
periostitis f. inv. periostitis.
periostosis f. periostosi.
periostótomo m. periosteòtom.
perirrectal adj. perirectal.
perisístole f. perisístole.
peristalsis f. peristalsi.
peristáltico -ca adj. peristàltic -a.
peristaltismo m. peristaltisme.
perístole f. perístole.
peritelio m. periteli.
peritiflitis f. inv. peritiflitis.
peritoneal adj. peritoneal.
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peritoneo m. peritoneu.
peritoneoscopia f. peritoneoscòpia.
peritoneoscopio m. peritoneoscopi.
peritonismo m. peritonisme.
peritonitis f. inv. peritonitis.
peritonización f. peritonització.
perjudicial adj. perjudicial.
perla f. perla.
perlingual f. perlingual.
perniosis f. perniosi.
peroné m. peroné.
peroneo -a adj. peroneal.
perspiración f. perspiració.
perspirar v. tr. perspirar.
perturbación f. pertorbació.
pesabebés m. pesabebés.
pesadez f. pesadesa.
pesario m. pessari.
pestaña f. pestanya.
peste f. pesta.
petequia f. petèquia.
petequial adj. petequial.
petrositis f. inv. petrositis.
petroso -sa adj. petrós -osa.
pezón m. mugró.
piamadre f. piamàter.
piamatral adj. piamatral.
pian m. pian.
piartrosis f. piartrosi.
picadura f. fiblada, picada.
picnolepsia f. picnolèpsia.
picnosis f. picnosi.
pie m. peu.
pie de atleta m. peu d’atleta.
piedra f. pedra.
piel f. pell.
pielitis f. inv. pielitis.
pielografía f. pielografia.
pielonefritis f. inv. pielonefritis.
pielostomía f. pielostomia.
pielotomía f. pielotomia.
pierna f. cama.
piezograma m. piezograma.
piezómetro m. piezòmetre.
pigmentación f. pigmentació.
pigmentado -da adj. pigmentat -ada.
pigmentario -ria adj. pigmentari -ària.
pigmento m. pigment.
piítis f. inv. piïtis.
pilar m. pilar.
píldora f. píndola.
pileflebitis f. inv. pileflebitis.
piletrombosis f. piletrombosi.

pilorectomía f. pilorectomia.
pilórico -ca adj. pilòric -a.
píloro m. pílor.
piloroplastia f. piloroplàstia.
pilorotomía f. pilorotomia.
pilosebáceo -a adj. pilosebaci -àcia.
piloso -sa adj. pilós -osa.
pimelitis f. inv. pimelitis.
pinchazo m. punxada (f.), punyida (f.).
pineal adj. pineal.
pinealoma m. pinealoma.
pingüécula f. pingüècula.
pinta f. pinta.
pinza f. pinça.
pinzamiento m. pinçament.
piociánico -ca adj. piociànic -a.
piocianina f. piocianina.
piocultivo m. piocultiu.
piodermia f. piodèrmia.
piogénesis f. piogènesi.
piogénico -ca adj. piogènic -a.
piógeno -na adj. piogen -ògena.
piohemia f. piohèmia.
pioide adj. pioide.
piometria f. piomètria.
pionefritis f. inv. pionefritis.
pionefrosis f. pionefrosi.
pioovario m. pioovari.
piorrea f. piorrea.
piorreico -ca adj. piorreic -a.
piosalpinge f. piosalpinge.
pioterapia f. pioteràpia.
piotórax m. piotòrax.
piramidal m. piramidal.
pirámide f. piràmide.
pirético -ca adj. pirètic -a.
piretógeno -na adj. piretogen -ògena.
piretología f. piretologia.
piretoterapia f. piretoteràpia.
pirexia f. pirèxia.
pirógeno -na adj. y m. pirogen -a.
pirosis f. pirosi.
pitiático -ca adj. pitiàtic -a.
pitiatismo m. pitiatisme.
pitiriasis f. pitiriasi.
pitresina f. pitressina.
pituita f. pituïta.
pituitaria f. pituïtària.
pituitario -ria adj. pituïtari -ària.
pituitoso -sa adj. pituïtós -osa.
piuria f. piúria.
placa f. placa.
placebo m. placebo.
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placenta f. placenta.
placentación f. placentació.
placentario -ria adj. placentari -ària.
placentitis f. inv. placentitis.
placentoma m. placentoma.
plagiocefalia f. plagiocefàlia.
planigrafía f. planigrafia.
planta del pie f. planta del peu.
plantar adj. y m. plantar.
plantilla f. plantilla.
planuria f. planúria.
plaqueta f. plaqueta.
plaquetario -ria adj. plaquetari -ària.
plaquetopenia f. plaquetopènia.
plasma m. plasma.
plasmaféresis f. plasmafèresi.
plasmaterapia f. plasmateràpia.
plasmina f. plasmina.
plasminógeno m. plasminogen.
plasmocitoma m. plasmocitoma.
plasmocitosis f. plasmocitosi.
plasmodio m. plasmodi.
plasmólisis f. plasmòlisi.
plasmolizar v. tr. plasmolitzar.
plasmorragia f. plasmorràgia.
plastia f. plàstia.
plástico -ca adj. plàstic -a.
plastrón m. plastró.
platibasia f. platibàsia.
platicefalia f. platicefàlia.
platicéfalo -la adj. y m. y f. platicèfal -a.
pleocitosis f. pleocitosi.
plerosis f. plerosi.
plerótico -ca adj. pleròtic -a.
plesímetro m. plessímetre.
plétora f. plètora.
pleura f. pleura.
pleural adj. pleural.
pleuralgia f. pleuràlgia.
pleuresía f. pleuresia.
pleurítico -ca adj. y m. y f. pleurític -a.
pleuritis f. inv. pleuritis.
pleurodinia f. pleurodínia.
pleuroneumonía f. pleuropneumònia.
pleuropericarditis f. inv. pleuropericarditis.
pleuroscopia f. pleuroscòpia.
pleurotomía f. pleurotomia.
pleurotótonos m. pleurotòton.
plexiforme adj. plexiforme.
plexímetro m. plexímetre.
plexitis f. inv. plexitis.
plexo m. plexe.
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plica f. plica.
plicatura f. plicatura.
pliegue m. plec.
podagra f. poagre (m.).
podal adj. podal.
podálico -ca adj. podàlic -a.
pódex m. pòdex.
podograma m. podograma.
podología f. podologia.
podólogo -ga m. y f. podòleg -òloga.
podoscopia f. podoscòpia.
podoscopio m. podoscopi.
poiliadenomatosis f. poliadenomatosi.
poiquilocito m. pecilòcit.
poiquilocitosis f. pecilocitosi.
polaquiuria f. pol·laciúria.
poliadenia f. poliadènia.
poliadenitis f. inv. poliadenitis.
poliarteritis f. inv. poliarteritis.
poliarticular adj. poliarticular.
poliartritis f. inv. poliartritis.
policitemia f. policitèmia.
policlínica f. policlínica.
policlínico -ca adj. policlínic -a.
policoria f. policòria.
polidactilia f. polidactília.
polidipsia f. polidípsia.
poliemia f. polièmia.
poliestesia f. poliestèsia.
polifagia f. polifàgia.
polífago -ga adj. y m. y f. polífag -a.
poligalactia f. poligalàctia.
poliglobulia f. poliglobúlia.
polimedicación f. polimedicació.
polimenorrea f. polimenorrea.
polimialgia f. polimiàlgia.
polimiositis f. inv. polimiïtis, polimiositis.
polimorfo -fa adj. polimorf -a.
polineurítico -ca adj. y m. y f. polineurític
-a.
polineuritis f. inv. polineuritis.
polinosis f. pol·linosi.
polinuclear adj. polinuclear.
polinucleosis f. polinucleosi.
polio f. pólio.
poliodistrofia f. poliodistròfia.
polioencefalitis f. inv. polioencefalitis.
poliomielítico -ca adj. y m. y f. poliomielític -a.
poliomielitis f. inv. poliomielitis.
poliopía f. poliopia.
poliorquidia f. poliorquídia.
poliosis f. poliosi.
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polipatía f. polipatia.
polipectomía f. polipectomia.
poliploide adj. y m. polipoide.
polipnea f. polipnea.
pólipo m. pòlip.
poliposis f. poliposi.
poliposo -sa adj. polipós -osa.
polisarcia f. polisàrcia.
poliscopio m. poliscopi.
poliserositis f. inv. poliserositis.
polisomía f. polisomia.
polispermia f. polispèrmia.
politelia f. politèlia.
politraumatismo m. politraumatisme.
poliuria f. poliúria.
poliúrico -ca adj. y m. y f. poliúric -a.
polo m. pol.
polución f. pol·lució.
polvos m. pl. pólvores (f.).
pomada f. pomada.
pómulo m. pòmul.
poplíteo -a adj. popliti -ítia.
porencefalia f. porencefàlia.
porfiria f. porfíria.
porfirinemia f. porfirinèmia.
porfirinuria f. porfirinúria.
poro m. porus.
porosidad f. porositat.
porráceo -a adj. porraci -àcia.
portaagujas m. inv. portaagulles.
portador -ra adj. y m. y f. portador -a.
posición f. posició.
posoperatorio -ria adj. y m. postoperatori -òria.
posparto m. postpart.
postema f. posterma.
postemero m. postermera (f.).
postitis f. inv. postitis.
postprandial adj. postprandial.
postraumático -ca adj. postraumàtic -a.
postsináptico -ca adj. postsinàptic -a.
potasemia f. potassèmia.
potente adj. potent.
potra f. potra.
practicante m. y f. practicant.
prandial adj. prandial.
preanestesia f. preanestèsia.
prebiótico -ca adj. y m. prebiòtic -a.
precáncer m. precàncer.
precoma m. precoma.
precordial adj. precordial.
precordialgia f. precordiàlgia.
precordio m. precordi.

predorsal adj. predorsal.
predorso m. predors.
preeclampsia f. preeclàmpsia.
preleucemia f. preleucèmia.
prematuridad f. prematuritat.
prematuro -ra adj. y m. y f. prematur -a.
premaxila f. premaxil·la.
premenstrual adj. premenstrual.
premolar adj. y f. premolar.
prenarcosis f. prenarcosi.
preñado -da adj. y f. prenyat -ada.
preparado m. preparat.
prepubertad f. prepubertat.
prepucio m. prepuci.
presbiacusia f. presbiacúsia.
presbicia f. presbícia.
presbiopía f. presbiopia.
prescripción f. prescripció.
presentación f. presentació.
preservativo -va adj. y m. preservatiu
-iva.
presión f. pressió.
presoterapia f. pressoteràpia.
prevalencia f. prevalença.
prevención f. prevenció.
preventivo -va adj. preventiu -iva.
preventorio m. preventori.
priapismo m. priapisme.
priapitis f. inv. priapitis.
primigrávida adj. y f. primigràvida.
primípara f. primípara.
primoinfección f. primoinfecció.
prión m. prió.
probiótico -ca adj. y m. probiòtic -a.
proceso m. procés.
procidencia f. procidència.
proctalgia f. proctàlgia.
procteurínter m. procteurínter.
procteurisis f. proctèurisi.
proctitis f. inv. proctitis.
proctocolitis f. inv. proctocolitis.
proctología f. proctologia.
proctológico -ca adj. proctològic -a.
proctorragia f. proctorràgia.
proctoscopia f. proctoscòpia.
proctoscopio m. proctoscopi.
profiláctico -ca adj. y m. profilàctic -a.
profilaxis f. profilaxi.
progeria f. progèria.
progestacional adj. progestacional.
progestágeno m. progestagen.
progesterona f. progesterona.
prognatismo m. prognatisme.
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prognato -ta adj. prògnat -a, bifi bífia.
prognosis f. prognosi.
prolapso m. prolapse.
prolinfocito m. prolimfòcit.
prominencia f. prominència.
pronación f. pronació.
pronador -ra adj. y m. pronador -a.
prono -na adj. pron -a.
pronóstico m. pronòstic.
properdina f. properdina.
propiocepción f. propiocepció.
propioceptivo -va adj. propioceptiu
-iva.
propioceptor m. propioceptor.
proptosis f. proptosi.
prosector -ra m. y f. prosector -a.
prosencéfalo m. prosencèfal.
prosopalgia f. prosopàlgia.
prosopoplejía f. prosopoplegia.
próstata f. pròstata.
prostatalgia f. prostatàlgia.
prostatectomía f. prostatectomia.
prostático -ca adj. y m. prostàtic -a.
prostatismo m. prostatisme.
prostatitis f. inv. prostatitis.
prostatorrea f. prostatorrea.
protanopsia f. protanòpsia.
proteinemia f. proteïnèmia.
proteinograma m. proteïnograma.
proteinosis f. proteïnosi.
proteinoterapia f. proteïnoteràpia.
proteinuria f. proteïnúria.
proteinúrico -ca adj. proteïnúric -a.
prótesis f. pròtesi.
protésico -ca adj. protètic -a.
protesista m. y f. protetista (o protetiste
-a).
protombina f. protombina.
protopatía f. protopatia.
protozoo m. protozou.
protrusible adj. protrusible.
protuberancia f. protuberància.
protuberante adj. protuberant.
protrusión f. protrusió.
provitamina f. provitamina.
proximal adj. proximal.
prueba f. prova.
pruriginoso -sa adj. pruriginós -osa.
prurigo m. prurigen.
prurito m. pruïja (f.).
pseudoparálisis f. pseudoparàlisi.
psicocirugía f. psicocirurgia.
psicomotor -ra adj. psicomotor -a.
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psicomotricidad f. psicomotricitat.
psicomotriz adj. psicomotriu.
psicoquirúrgico -ca adj. psicoquirúrgic
-a.
psicosomático -ca adj. psicosomàtic -a.
psitacosis f. psitacosi.
psoas m. inv. psoes.
psoítis m. inv. psoïtis.
psoriasis f. psora, psoriasi.
psórico -ca adj. psòric -a.
pterigion m. pterigi.
pterigoideo -a adj. pterigoide.
pterigoides f. pterigoide.
pterión m. pteri.
ptialismo m. ptialisme.
ptilosis f. ptilosi.
ptiriasis f. ptiriasi.
ptosis f. ptosi.
púber adj. y m. y f. púber.
puberal adj. puberal.
pubertad f. pubertat.
pubescencia f. pubescència.
pubescente adj. pubescent.
pubiotomía f. pubiotomia.
pubis m. inv. pubis.
púdico -ca adj. púdic -a.
puente m. pont.
puericultor -ra m. y f. puericultor -a.
puericultura f. puericultura.
puerilismo m. puerilisme.
puerperal adj. puerperal.
puerperio m. puerperi.
pujos m. pl. espoderaments.
pulgar m. polze.
pulmón m. pulmó.
pulmonía f. pulmonia.
pulpa f. polpa.
pulpitis f. inv. pulpitis.
pulsación f. pulsació.
pulsar v. tr. intr. polsar.
pulsátil adj. pulsatiu -iva.
pulsímetro m. pulsímetre.
pulso m. pols.
pultáceo -a adj. pultaci -àcia.
punción f. punció.
punto m. punt.
punzada f. fiblada, punxada, punyida.
pupa f. bua, buba.
pupila f. pupil·la.
pupilatonía f. pupil·latonia.
pupilómetro m. pupil·lòmetre.
purga f. porga.
purgación f. 1. purgació. 2. purgacions.
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purgar v. tr. porgar, purgar.
purificar v. tr. purificar.
puriforme adj. puriforme.
púrpura f. púrpura.
purulencia f. purulència.
purulento -ta adj. purulent -a, poster-

mós -osa.
pus m. inv. pus, posterma (f.).
pústula f. pústula.
pustulación f. pustulació.
pustuloso -sa adj. pustulós -osa.
putrílago m. putrílag.

Q
quebrarse v. pron. trencar-se.
queloide m. queloide.
queloidosis f. queloïdosi.
queloma m. queloma.
quemadura f. cremada.
quemazón f. cremor.
quemocefalia f. quemocefàlia.
quemocéfalo -la adj. y m. y f. quemocèfal -a.
quemosis f. quemosi.
quemótico -ca adj. quemòtic -a.
queratectomía f. queratectomia, ceratectomia.
queratinización f. queratinització,
ceratinització.
queratinizar v. tr. y pron. queratinitzar,
ceratinitzar.
queratitis f. inv. queratitis, ceratitis.
queratocono m. queratocon, ceratocon.
queratodermia f. queratodèrmia, ceratodèrmia.
queratoma f. queratoma, ceratoma.
queratomalacia f. queratomalàcia,
ceratomalàcia.
queratoplastia f. queratoplàstia, ceratoplàstia.
queratosis f. queratosi, ceratosi.
queratotomía f. queratotomia, ceratotomia.
quijada f. barra.
quilemia f. quilèmia.
quilífero -ra adj. quilífer -a.
quilificación f. quilificació.
quilificar v. tr. quilificar.
quiliforme adj. quiliforme.
quilitis f. inv. queilitis.
quilitis angular f. inv. queilitis angular.

quilo m. quil.
quilocele m. quilocel.
quilopericardio m. quilopericardi.
quiloso -sa adj. quilós -osa.
quilotórax m. quilotòrax.
quiluria f. quilúria.
quimificación f. quimificació.
quimificar v. tr. quimificar.
quimioprofilaxis f. quimioprofilaxi.
quimiorreceptor -ra adj. y m. quimioceptor -a, quimioreceptor -a.
quimiotáctico -ca adj. quimiotàctic -a.
quimiotactisme m. quimiotactisme.
quimiotaxis f. quimiotaxi.
quimioterapia f. quimioteràpia.
quimioterápico -ca adj. y m. quimioteràpic -a.
quimo m. quim.
quimoso -sa adj. quimós -osa.
quinismo m. quinisme.
quintillizo -za adj. y m. y f. quintigemin
-èmina.
quionófobo -ba adj. quionòfob -a.
quiragra f. quiragra.
quirófano m. quiròfan.
quiromasaje m. quiromassatge.
quiromasajista m. y f. quiromassatgista
(o quiromassatgiste -a).
quiromegalia f. quiromegàlia.
quiropráctica f. quiropràctica.
quiropráctico -ca adj. y m. y f. quiropràctic -a.
quirúrgico -ca adj. quirúrgic -a.
quiste m. quist.
quístico -ca adj. quístic -a.
quistoide adj. quistós -osa.
quistoso -sa adj. quistós -osa.
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R
rabia f. ràbia.
rábico -ca adj. ràbic -a.
rabillo del ojo m. cua (f.).
rabioso -sa adj. rabiós -osa.
rabo m. cua (f.).
radarterapia f. radarteràpia.
radial adj. radial.
radiculalgia f. radiculàlgia.
radicular adj. radicular.
radiculitis f. inv. radiculitis.
radiculopatía f. radiculopatia.
radio 1. m. radi. 2. f. ràdio.
radiodermatitis f. inv. radiodermatitis.
radiodermitis f. inv. radiodermitis.
radiodiagnosis f. radiodiagnosi.
radiodiagnóstico m. radiodiagnòstic.
radiografía f. radiografia.
radiografiar v. tr. radiografiar.
radiográfico -ca adj. radiogràfic -a.
radiograma m. radiograma.
radiolesión f. radiolesió.
radiología f. radiologia.
radiológico -ca adj. radiològic -a.
radiólogo -ga m. y f. radiòleg -òloga.
radionecrosis f. radionecrosi.
radioneuritis f. inv. radioneuritis.
radiopatología f. radiopatologia.
radiopelvimetría f. radiopelvimetria.
radioprotector -ra adj. y m. radioprotector -a.
radioscopia f. radioscòpia.
radioscópico -ca adj. radioscòpic -a.
radioterapeuta m. y f. radioterapeuta.
radioterapéutico -ca adj. radioterapèutic -a.
radioterapia f. radioteràpia.
radiotermia f. radiotèrmia.
radiotoxicidad f. radiotoxicitat.
radiotóxico -ca adj. y m. radiotòxic -a.
rafania f. rafània.
rafe f. rafe.
ragocito m. ragòcit.
raíz f. arrel.
ramex m. ràmex.
ramicotomía f. ramicotomia.
ramisección f. ramisecció.
rampa f. rampa.
ránula f. rànula.
raquialgia f. raquiàlgia.
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raquicentesis f. raquicentesi.
raquídeo -a adj. raquidi -ídia, raquial.
raquígrafo m. raquígraf.
raquiopatía f. raquiopatia.
raquioplejía f. raquioplegia.
raquis m. inv. raquis.
raquísquisis f. raquísquisi.
raquítico -ca adj. raquític -a.
raquitis f. inv. raquitis.
raquitismo m. raquitisme.
rasguño m. rascada (f.).
raspado m. raspat.
reabsorberse v. pron. reabsorvir-se.
reacción f. reacció.
reaccionar v. intr. reaccionar.
reactivación f. reactivació.
reactivo -va adj. y m. reactiu -iva.
reamputación f. reamputació.
reanimación f. reanimació.
reavivar v. tr. y pron. reviscolar.
reblandecimiento m. remolliment,
reblaniment.
recaída f. recaiguda.
recalcificación f. recalcificació.
recalcificar v. tr. recalcificar.
receptor m. receptor.
receso m. recés.
receta f. recepta.
recetar v. tr. receptar.
recidiva f. recidiva.
recidivar v. intr. recidivar.
recién nacido -da adj. y m. y f. nounat
-ada.
récipe m. rècipe.
recompresión f. recompressió.
reconocer v. tr. reconéixer.
reconocimiento m. reconeixement.
reconstituyente adj. y m. reconstituent.
recremento m. recrement.
recrescencia f. recrescència.
rectal adj. rectal.
rectalgia f. rectàlgia.
rectectomía f. rectectomia.
rectitis f. inv. rectitis.
recto m. recte.
rectocele f. rectocele.
rectografía f. rectografia.
rectopexia f. rectopèxia.
rectoplastia f. rectoplàstia.
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rectorragia f. rectorràgia.
rectoscopia f. rectoscòpia.
rectoscopio m. rectoscopi.
rectotomía f. rectotomia.
rectovaginal adj. rectovaginal.
recuperación f. recuperació.
recurrencia f. recurrència.
recurrente adj. recurrent.
rechazar v. tr. rebutjar.
rechazo m. rebuig.
red f. xarxa.
reducción f. reducció.
reducir v. tr. reduir.
reeducación f. reeducació.
reeducar v. tr. reeducar.
reflejo -ja adj. m. reflex -a.
reflexógeno -na adj. reflexogen.
reflexográfico -ca adj. reflexogràfic -a.
reflexógrafo m. reflexògraf.
reflexograma m. reflexograma.
reflexología f. reflexologia.
reflexológico -ca adj. reflexològic -a.
reflexómetro m. reflexòmetre.
reflexoterapia f. reflexoteràpia.
reflujo m. reflux.
refractario -ria adj. refractari -ària.
refractometría f. refractometria.
refractor m. refractor.
refractura f. refractura.
refusión f. refusió.
regeneración f. regeneració.
región f. regió.
región molar f. queixalera.
regla f. regla.
regulación f. regulació.
regular adj. regular.
regurgitación f. regurgitació, reglot (m.).
regurgitar v. intr. regurgitar, reglotar.
rehabilitación f. rehabilitació.
reimplantación f. reimplantació.
reinervación f. reinnervació.
reinfección f. reinfecció.
relajante adj. y m. relaxant.
remediar v. tr. remeiar.
remedio m. remei, metgia (f.).
remineralización f. remineralització.
remisión f. remissió.
remitencia f. remitència.
remitente adj. remitent.
renal adj. renal.
renopatía f. renopatia.
reobase f. reobase.
reobásico -ca adj. reobàsic -a.

reotactismo m. reotactisme.
reotaxis f. reotaxi.
repercutir v. tr. repercutir.
repique m. repic.
repleción f. repleció.
resaca f. ressaca.
resección f. resecció.
resectoscopia f. resectoscòpia.
resfriado1 m. constipat, embromament,
refredat.
resfriado2 -da adj. embromat -ada.
resfriar 1. v. tr. y pron. refredar. 2. v. pron.
embromarse.
residencia f. residència.
residente adj. y m. y f. resident.
resinoide m. resinoide.
resolución f. resolució.
resolutivo -va adj. y m. resolutiu -iva.
resolvente adj. y m. resolvent.
resolver v. tr. resoldre.
resorción f. resorció.
respiración f. respiració.
respiración asistida f. respiració assistida.
respirador -ra adj. y m. respirador -a.
respirar v. intr. respirar.
respiratorio -ria adj. respiratori -òria.
respirómetro m. respiròmetre.
restablecerse v. pron. restablir-se.
restiforme adj. restiforme.
resuello m. rossoll.
retención f. retenció.
reticulación f. reticulació.
reticulemia f. reticulèmia.
retículo m. reticle.
reticulocito m. reticulòcit.
reticulocitoma m. reticulocitoma.
reticulocitopenia f. reticulocitopènia.
reticulocitosis f. reticulocitosi.
reticuloendotelioma m. reticuloendotelioma.
reticuloendoteliosis f. reticuloendoteliosi.
reticuloide adj. y m. reticuloide.
reticulosarcoma m. reticulosarcoma.
reticulosis f. reticulosi.
retina f. retina.
retináculo m. retinacle.
retinitis f. inv. retinitis.
retinoblastoma m. retinoblastoma.
retinocoroiditis f. inv. retinocoroïditis.
retinografía f. retinografia.
retinopatía f. retinopatia.
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retinoscopia f. retinoscòpia.
retinoscopio m. retinoscopi.
retinosis f. retinosi.
retinosquisis f. retinòsquisi.
retornador -ra adj. y m. retornador -a.
retortijón m. retorçó.
retráctil adj. retràctil.
retractilidad f. retractilitat.
retroauricular adj. retroauricular.
retrobronquial adj. retrobonquial.
retrobulbar adj. retrobulbar.
retrocardíaco -ca adj. retrocardíac -a.
retrocecal adj. retrocecal.
retroceder v. intr. retrocedir.
retrocervical adj. retrocervical.
retroceso m. retrocés.
retrococlear adj. retrococlear.
retrocólico -ca adj. retrocòlic -a.
retrocolis f. retrocoli.
retrofaringe f. retrofaringe.
retroflexión f. retroflexió.
retrognatia f. retrognàtia.
retrolenticular adj. retrolenticular.
retrolingual adj. retrolingual.
retroocular adj. retroocular.
retroperitoneal adj. retroperitoneal.
retroperitoneo m. retroperitoneu.
retropié m. retropeu.
retroplacentario -ria adj. retroplacentari -ària.
retroplasia f. retroplàsia.
retropulsión f. retropulsió.
retroversión f. retroversió.
retrovertido -da adj. retrovertit -ida.
retrusión f. retrusió.
reuma m. reuma.
reumático -ca adj. y m. y f. reumàtic -a.
reumatismo m. reumatisme.
reumatógeno -na adj. reumatogen
-ògena.
reumatoide m. reumatoide.
reumatología f. reumatologia.
reumatológico -ca adj. reumatològic -a.
reumatólogo -ga m. y f. reumatòleg
-òloga.
reumatosis f. reumatosi.
revacunación f. revacunació, revaccinació.
revacunar v. tr. revacunar, revaccinar.
revascularización f. revascularització.
revascularizar v. tr. revascularitzar.
reveler v. tr. revel·lir.
reventar v. tr. rebentar, esclatar.
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reversible adj. reversible.
revisión f. revisió mèdica.
revulsión f. revulsió.
revulsivo -va adj. y m. revulsiu -iva.
ribonucleasa f. ribonucleasa.
ricina f. ricina.
ricinismo m. ricinisme.
rickettsiosis f. rickettsiosi.
rictus m. inv. rictus.
rigidez f. rigidesa.
rigor mortis m. inv. rigor mortis.
rija f. arixa.
rímula f. rímula.
rinalgia f. rinàlgia.
rinencéfalo m. rinencèfal.
rinestesia f. rinestèsia.
rinión m. rini.
rinitis f. inv. rinitis.
rinoconiosis f. rinoconiosi.
rinoescleroma m. rinoescleroma.
rinofaringe f. rinofaringe.
rinofaringitis f. inv. rinofaringitis.
rinofima m. rinofima.
rinofonía f. rinofonia.
rinolalia f. rinolàlia.
rinología f. rinologia.
rinólogo -ga m. y f. rinòleg -òloga.
rinomicosis f. rinomicosi.
rinoplastia f. rinoplàstia.
rinoqueiloplastia f. rinoquiloplàstia.
rinorragia f. rinorràgia.
rinorrea f. rinorrea.
rinoscopia f. rinoscòpia.
rinoscopio m. rinoscopi.
rinotomía f. rinotomia.
riñón m. renyó.
riñonada f. renyonada.
riñonera f. renyonera.
risorio -ria adj. y m. risori -òria.
ritmo m. ritme.
ritmo circadiano m. ritme circadiari.
rizomélico -ca adj. rizomèlic -a.
roce m. frec.
rodete m. rodet.
rodete tubárico m. rodet tubàric.
rodilla f. genoll (m.).
rodococo m. rodococ.
rodofilaxis f. rodofilaxi.
rodopsina f. rodopsina.
roentgengrafía f. roentgengrafia.
roentgenlogía f. roentgenlogia.
roentgenterapia f. roentgenteràpia.
roído -da adj. ratat -ada.
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rombencéfalo m. romboencèfal.
romboides m. romboide.
romper v. tr. y pron. trencar.
ronco -ca adj. ronc -a.
ronquera f. ronquera, rogall (m.).
roséola f. rosèola.
rotatorio -ria adj. y m. rotatori -òria.
rótula f. ròtula.
rotuliano -na adj. rotulià -ana.
rotura f. trencadura.

rubefacción f. rubefacció.
rubefaciente adj. y m. rubefaent.
rubeola f. rubèola, rosa.
rubeólico -ca adj. rubeòlic -a.
rubor m. rubor.
rúbrico -ca adj. rúbric -a.
rugoscopia f. rugoscòpia.
rumiación f. ruminació.
rupia f. rúpia.
ruptura f. ruptura.

S
sabañón m. prunyó, penelló.
sabor m. sabor.
saburra f. saburra.
saburral adj. saburral.
saburroso -sa adj. saburrós -osa.
sacaleches m. inv. tirallet.
sacarímetro m. sacarímetre.
sacaromicosis f. sacaromicosi.
sacarorrea f. sacarorrea.
saco m. sac.
sacralgia f. sacràlgia.
sacro -cra adj. y m. sacre -a.
sacrociático -ca adj. sacrociàtic -a.
sacrococcígeo -a adj. sacrococcigi -ígia.
sacrocoxalgia f. sacrocoxàlgia.
sacrocoxitis f. inv. sacrocoxitis.
sacrodinia f. sacrodínia.
sacroilíaco -ca adj. sacroilíac -a.
sacrolumbar adj. sacrolumbar.
sacrovertebral adj. sacrovertebral.
saculado -da adj. saculat -ada.
sáculo m. sàcul.
safena f. safena.
safenectomía f. safenectomia.
sagital adj. sagital.
saliva f. saliva.
salivación f. salivació.
salival adj. salival.
salivar v. intr. salivar, salivejar.
salmonelosis f. salmonel·losi.
salpinge f. salpinge.
salpingectomía f. salpingectomia.
salpingitis f. inv. salpingitis.
salpingografía f. salpingografia.
salpingólisis f. salpingòlisi.
salpingoscopia f. salpingoscòpia.

salpingoscopio m. salpingoscopi.
salpingostomía f. salpingostomia.
saltatorio -ria adj. saltatori -òria.
salud f. salut.
saluresis f. saluresi.
salvatela f. salvatel·la.
sanatorial adj. sanatorial.
sanatorio m. sanatori.
saneamiento m. sanejament.
sanear v. tr. sanejar.
sangrador -ra adj. sagnador -a.
sangrar v.intr. y tr. sagnar.
sangre f. sang.
sangría f. sagnia.
sanguíneo -a adj. sanguini -ínia.
sanies f. inv. sànies.
sanitario -ria adj. y m. y f. sanitari -ària.
sarampión m. pallola (f.), rosa (f.), xarampió, sarampió.
sarcocele f. sarcocele.
sarcoidosis f. sarcoïdosi.
sarcolema m. sarcolemma.
sarcólisis f. sarcòlisi.
sarcoma m. sarcoma.
sarcomatosis f. sarcomatosi.
sarcomatoso -sa adj. sarcomatós -osa.
sarna f. sarna.
sarnoso -sa adj. ronyós -osa, sarnós
-osa.
sarpullido m. granellada (f.), borradura
(f.), borronadura (f.).
sarro m. carrall.
sartorio m. sartori.
satélite adj. satèl·lit.
saturnino -na adj. saturní -ina.
saturnismo m. saturnisme.
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sauriasis f. sauriasi.
sebáceo -a adj. sebaci -àcia.
sebífero -ra adj. sebífer -a.
sebíparo -ra adj. sebípar -a.
sebolito m. sebòlit.
seborrea f. seborrea.
seborreico -ca adj. y m. y f. seborreic -a.
secreción f. secreció.
secretor -ra adj. y m. secretor -a.
secretorio -ria adj. secretori -òria,
secretant.
secuela f. seqüela.
secuestro m. segrest.
sed f. set.
seda f. seda.
sedación f. sedació.
sedal m. sedal.
sedal m. sedeny.
sedante adj. y m. sedant.
sedar v. tr. sedar.
sedativo -va adj. y m. sedatiu -iva.
sedimentación f. sedimentació.
segmentación f. segmentació.
segmento m. segment.
segregar v. tr. secretar, segregar.
selenosis f. selenosi.
semen m. semen.
semicoma m. semicoma.
semilunar adj. y m. semilunar.
seminal adj. seminal.
seminarcosis f. seminarcosi.
seminífero -ra adj. seminífer -a.
seminograma m. seminograma.
seminología f. seminologia.
seminoma m. seminoma.
seminuria f. seminúria.
semiografía f. semiografia.
semiología f. semiologia.
semiótica f. semiòtica.
senil adj. senil.
senilidad f. senilitat.
seno m. mamella (f.), si.
sensación f. sensació.
sensibilidad f. sensibilitat.
sensibilización f. sensibilització.
sensibilizador -ra adj. y m. sensibilitzador -a.
sensible adj. sensible.
sensitivo -va adj. sensitiu -iva.
sensomotor -ra adj. sensoriomotor -a.
sensomotriz adj. sensoriomotriu -iva.
sensorial adj. sensorial.
sensorio -ria adj. y m. sensori -òria.
456

sensual adj. y m. y f. sensual.
sensualidad f. sensualitat.
sensualismo m. sensualisme.
sensualista adj. y m. y f. sensualista (o
sensualiste -a).
sentido m. sentit.
separador m. separador.
sepsis f. sèpsia.
septal adj. septal.
septicemia f. septicèmia.
septicémico -ca adj. septicèmic -a.
septicidad f. septicitat.
séptico -ca adj. sèptic -a.
septo m. septe.
sérico -ca adj. sèric -a.
seriografía f. seriografia.
serioscopia f. serioscòpia.
seroaglutinación f. seroaglutinació.
serodiagnóstico -ca adj. y m. serodiagnòstic -a.
seroinmunidad f. seroimmunitat.
serología f. serologia.
serológico -ca adj. serològic -a.
seronegativo -va adj. y m. y f. seronegatiu -iva.
seropositivo -va adj. y m. y f. seropositiu
-iva.
serosa f. serosa.
serosidad f. serositat.
serositis f. inv. serositis.
seroso -sa adj. serós -osa.
seroterapia f. seroteràpia.
seroterápico -ca adj. seroteràpic -a.
serpiginoso -sa adj. serpiginós -osa.
serrado -da adj. serrat -ada.
sesamoideo -a adj. sesamoide.
sésil adj. sèssil.
seudoartrosis f. pseudoartrosi.
seudociesis f. pseudociesi.
seudohermafrodita adj. y m. y f. pseudohermafrodita.
seudohermafroditismo m. pseudohermafroditisme.
seudomembrana f. pseudomembrana.
sexdigitado -da adj. y m. y f. sexdigitat
-ada.
sexualidad f. sexualitat.
siálico -ca adj. siàlic -a.
sialoadenitis f. inv. sialoadenitis.
sialofagia f. sialofàgia.
sialolito m. sialòlit.
siamés -esa adj. y m. siamés -esa.
sibilación f. sibilació.
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sibilancia f. sibilància.
sibilante adj. sibilant.
sicosis f. sicosi.
sida m. sida (f.).
sideración f. sideració.
sideremia f. siderèmia.
siderosis f. siderosi.
sidólogo -ga m. y f. sidòleg -òloga.
sidoso -sa adj. y m. y f. sidós -osa.
sien f. pulso (m.), templa.
sierra f. serra.
sieso m. ses.
sifílide f. sifílide.
sifiliografía f. sifilografia.
sifiliógrafo -fa m. y f. sifilògraf -a.
sífilis f. inv. sífilis.
sifilítico -ca adj. y m. y f. sifilític -a.
sifilización f. sifilització.
sifilográfico -ca adj. sifilogràfic -a.
sifiloide adj. sifiloide.
sifiloma m. sifiloma.
sigmoide adj. sigmoide, sigma.
sigmoideo -a adj. sigmoïdal.
sigmoidoscopia f. sigmoidoscòpia.
signo m. signe.
silicosis f. silicosi.
silicótico -ca adj. y m. y f. silicòtic -a.
simbléfaron m. simblèfaron, simblefària
(f.).
simpatalgia f. simpatàlgia.
simpatectomía f. simpatectomia.
simpático -ca adj. simpàtic -a.
simpatoblastoma m. simpaticoblastoma, simpatoblastoma.
sinalgia f. sinàlgia.
sinantema m. sinantema.
sinapsis f. sinapsi.
sináptico -ca adj. sinàptic -a.
sinartrosis f. sinartrosi.
sincanto m. sincant.
sincinesia f. sincinèsia.
sincipital adj. sincipital.
sincipucio m. sincípit.
sinclono m. sínclon.
sincondrosis f. sincondrosi, sinneurosi.
sincopal adj. sincopal.
síncope m. síncope (f.).
sindactilia f. sindactília, sindactilisme
(m.).
sindáctilo -la adj. sindàctil -a.
síndesis f. síndesi.
sindesmografía f. sindesmografia.
sindesmología f. sindesmologia.

sindesmopexia f. sindesmopèxia.
sindesmorrafia f. sindesmorràfia.
sindesmosis f. sindesmosi.
sindesmotomía f. sindesmotomia.
síndrome m. síndrome (f.).
síndrome de Down m. síndrome de
Down (f.).
sindrómico -ca adj. sindròmic -a.
sinequia f. sinèquia.
sinergia f. sinergia.
sinestesia f. sinestèsia.
sinfisiotomía f. simfisiotomia.
sínfisis f. símfisi.
sinicesis f. sinizesi.
sinocia f. sinòcia.
sínoco -ca adj. sínoc -a.
sinopsia f. sinòpsia.
sinoptóforo m. sinoptòfor.
sinostosis f. sinostosi.
sinovia f. sinòvia.
sinovial adj. sinovial.
sinovioma m. sinovioma.
sinovitis f. inv. sinovitis.
sinquilia f. sinquília.
sinquisis f. sínquisi.
sintaxis f. sintaxi.
síntoma m. símptoma.
sintomatología f. simptomatologia.
sintomatológico -ca adj. simptomatològic -a.
sinusal adj. sinusal.
sinuscopia f. sinuscòpia.
sinusectomía f. sinusectomia.
sinusitis f. inv. sinusitis.
sinusoidal adj. sinusoïdal.
sinusoide adj. y m. sinusoide.
siringomielia f. siringomièlia.
siringotomía f. siringotomia.
siringótomo m. siringòtom.
sistáltico -ca adj. sistàltic -a.
sistema m. sistema.
sistema nervioso parasimpático m.
sistema parasimpàtic.
sistema nervioso simpático m. sistema
simpàtic.
sistema sensorial m. aparell sensorial.
sistémico -ca adj. sistèmic -a.
sístole f. sístole.
sistólico -ca adj. sistòlic -a.
sobaco m. aixella (f.).
sobredosificación f. sobredosificació.
sobredosis f. sobredosi.
sobreexcitar v. tr. sobreexcitar.
457

sobrehueso m. sobreòs.
sobreparto m. sobrepart, parteratge.
sociopático -ca adj. sociopàtic -a.
sociopatología f. sociopatologia.
sodemia f. sodèmia.
solarización f. solarització.
soldarse v. pron. soldar-se.
sóleo m. soli.
solución f. solució.
solutivo -va adj. y m. solutiu -iva.
soma m. soma.
somático -ca adj. somàtic -a.
somatopsíquico -ca adj. somatopsíquic
-a.
sombra f. ombra.
sonambulismo m. somnambulisme.
sonda f. sonda.
sonografía f. sonografia.
sonograma m. sonograma.
soplo m. bufit.
sopor m. sopor.
soporífero -ra adj. y m. soporífer -a.
sorbefaciente adj. y m. sorbefaent.
sordera f. sordera, sordesa.
sordez f. sordera, sordesa.
sordo -da adj. y m. y f. sord -a.
sordoceguera f. sordceguera, sordceguesa.
sordociego -ga adj. y m. y f. sordcec
-ega, sordcego -a.
sordomudez f. sordmudesa.
sordomudo -da adj. y m. y f. sordmut
-uda.
subagudo -da adj. subagut -uda.
subapical adj. subapical.
subauricular adj. subauricular.
subaxilar adj. subaxil·lar.
subclavio -via adj. subclavi -àvia.
subclínico -ca adj. subclínic -a.
subcondral adj. subcondral.
subcortical adj. subcortical.
subcostal adj. subcostal.
subcutáneo -a adj. subcutani -ània.
suberosis f. suberosi.
subfebril adj. subfebril.
subfrénico -ca adj. subfrènic -a.
subglositis f. inv. subglossitis.
subida f. puja.
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subida de la leche f. pujada de la llet.
subintración f. subintració.
subintrante adj. subintrant.
subintrar v. intr. subintrar.
subletal adj. subletal.
subliminal adj. subliminar.
sublingual adj. sublingual.
sublobular adj. sublobular.
subluxación f. subluxació.
submamario -ria adj. submamari -ària.
submaxilar adj. submaxil·lar.
submucosa f. submucosa.
subnasal adj. subnasal.
subnormal adj. y m. y f. subnormal.
subnormalidad f. subnormalitat.
subnutrición f. subnutrició.
suboccipital adj. suboccipital.
subopercular adj. subopercular.
suborbital adj. suborbital.
subsidencia f. subsidència.
succión f. exsucció.
sucusión f. sucussió.
sudación f. sudació.
sudar v. intr. suar.
sudor m. suor (f.).
sudorificación f. sudorificació.
sudorífico -ca adj. y m. sudorífic -a.
sueño m. 1. son. 2. son (f.).
suero m. sèrum.
suero fisiológico m. sèrum fisiològic.
sufusión f. sufusió.
sugilación f. sugil·lació.
superfetación f. superfetació.
supinación f. supinació.
supinador -ra adj. y m. supinador -a.
supino -na adj. supí -ina.
supositorio m. supositori.
supraaxilar adj. supraaxil·lar.
supraclavicular adj. supraclavicular.
supraescapular adj. supraescapular.
supuración f. supuració.
supurar v. intr. supurar, postermejar.
supurativo -va adj. y m. supuratiu -iva.
surco m. solc.
suspiro m. sospir.
sutura f. sutura.
suturar v. tr. suturar.
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T
taba f. taba.
tabacosis f. tabacosi.
tabaquismo m. tabaquisme.
tabes f. inv. tabes.
tabescencia f. tabescència.
tabescente adj. y m. y f. tabescent.
tabético -ca adj. tàbic -a, tabètic -a.
tabífico -ca adj. tabífic -a.
tabique m. barandat.
tac m. tac.
táctil adj. tàctil.
tactilidad f. tactilitat.
tacto m. tacte, palp.
tactómetro m. tactòmetre.
talalgia f. talàlgia.
tálamo m. tàlem.
talasemia f. talassèmia.
talasoterapia f. talassoteràpia.
talón m. taló.
tallo m. tija (f.).
tambor m. tambor.
tampón m. tampó.
tanatología f. tanatologia.
tanatopraxia f. tanatopraxi.
tapa de los sesos f. closca.
tapón m. tap.
taponamiento m. tamponament.
taponar v. tr. tamponar.
taquiarritmia f. taquiarítmia.
taquicardia f. taquicàrdia.
taquicinesia f. taquicinèsia.
taquifagia f. taquifàgia.
taquipnea f. taquipnea.
tarantismo m. tarantisme.
tarso m. tars.
tartamudez f. tartamudesa.
tartamudo -da adj. y m. y f. tartamut -uda.
tartrectomía f. tartrectomia.
tebaísmo m. tebaisme.
tecitis f. inv. tecitis.
tegumento m. tegument.
tejido m. teixit.
tela f. tela.
telencéfalo m. telencèfal.
teleoperación f. teleoperació.
teleretismo m. teleretisme.
telerradiografía f. teleradiografia.
telitis f. inv. telitis.
telómero m. telòmer.

temblequear v. intr. tremolejar.
temperatura f. temperatura.
temporal adj. y m. temporal.
tenáculo m. tenacle.
tenar adj. y m. tènar.
tendinitis f. inv. tendinitis.
tendinoso -sa adj. tendinós -osa.
tendón m. tendó.
tendón de Aquiles m. tendó d’Aquil·les.
tener fiebre v. intr. febrejar.
tener una apoplejía v. pron. ferir-se.
tenesmo m. tenesme.
teniosis f. teniasi.
tenonitis f. inv. tenonitis.
tenosinovitis f. inv. tenosinovitis.
tensiómetro m. tensiòmetre.
tensión f. tensió.
tensión arterial f. tensió arterial.
terapeuta m. y f. terapeuta.
terapéutica f. terapèutica.
terapéutico -ca adj. terapèutic -a.
terapia f. teràpia.
teratogénesis f. teratogènesi.
teratogenia f. teratogènia.
teratogénico -ca adj. teratogènic -a.
teratología f. teratologia.
teratológico -ca adj. teratològic -a.
teratoma m. teratoma.
teratomatoso -sa adj. teratomatós -osa.
terciana adj. y f. terçana, terciana.
terebración f. terebració.
terebrante adj. terebrant.
termalismo m. termalisme.
termatología f. termatologia.
termoalgesia f. termoalgèsia.
termoanestesia f. termoanestèsia.
termocauterio m. termocauteri.
termocoagulación f. termocoagulació.
termóforo m. termòfor.
termógrafo m. termògraf.
termolipolisis f. termolipòlisi.
termoterapia f. termoteràpia.
ternilla f. tendrum (m.).
tesaurismosis f. tesaurismosi.
test m. test.
testicular adj. testicular.
testículo m. testicle.
teta f. mamella.
tetania f. tetània.
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tetánico -ca adj. tetànic -a.
tetanización f. tetanització.
tetanizar v. tr. tetanitzar.
tétanos m. inv. tètan.
tetralogía f. tetralogia.
tetraplejía f. tetraplegia.
tetrapléjico -ca adj. y m. y f. tetraplègic -a.
tibia f. tíbia.
tibial adj. tibial.
tic m. tic.
tífico -ca adj. y m. y f. tífic -a.
tiflitis f. inv. tiflitis.
tiflología f. tiflologia.
tifoideo -a adj. tifoïdal, tifoide.
tifus m. inv. tifus.
tilosis f. tilosi.
tímico -ca adj. tímic -a.
timo m. tim.
timopatía f. timopatia.
timpánico -ca adj. timpànic -a.
timpanismo m. timpanisme.
timpanítico -ca adj. timpanític -a.
timpanitis f. inv. timpanitis.
tímpano m. timpà.
timpanoplastia f. timpanoplàstia.
tinción f. tinció.
tiña f. tinya.
tiña de los pies f. tinya dels peus.
tiñoso -sa adj. y m. y f. tinyós -osa.
tirafondo m. tirafons (inv.).
tiraje m. tiratge.
tiranismo m. tiranisme.
tirita f. tireta.
tirocele f. tirocele.
tiroideo -a adj. tiroïdal.
tiroides m. y f. tiroide.
tiroidismo m. tiroïdisme.
tiroiditis f. inv. tiroïditis.
tiroprivo -va adj. tiropriu -iva.
tirotoxicosis f. tirotoxicosi.
tiroxina f. tiroxina.
tísico -ca adj. y m. y f. tísic -a.
tisiología f. tisiologia.
tisiológico -ca adj. tisiològic -a.
tisis f. tisi.
tobillera f. turmellera.
tobillero -ra adj. turmeller -a.
tobillo m. turmell, garró.
tocoginecología f. tocoginecologia.
tocoginecólogo -ga m. y f. tocoginecòleg -òloga.
tocología f. tocologia.
tocológico -ca adj. tocològic -a.
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tocólogo -ga m. y f. tocòleg -òloga.
tofo m. tofus (inv.).
tolerancia f. tolerància.
tolerar v. tr. tolerar.
tomografía f. tomografia.
tomográfico -ca adj. tomogràfic -a.
tonicidad f. tonicitat.
tónico -ca adj. y m. tònic -a.
tono m. to.
tonografía f. tonografia.
tonómetro m. tonòmetre.
tonsila f. tonsil·la.
tonsilectomía f. tonsil·lectomia.
tonsilitis f. inv. tonsil·litis.
topalgia f. topàlgia.
tópico -ca adj. y m. tòpic -a.
torácico -ca adj. toràcic -a.
toracocentesis f. toracocentesi.
toracoplastia f. toracoplàstia.
tórax m. tòrax.
torcerse v. pron. regirar-se.
torniquete m. torniquet.
tórpido -da adj. tòrpid -a.
torpor f. torpor.
torsiómetro m. torsiòmetre.
tortícolis m. o f. torticoli (m.).
torunda f. turunda.
tos f. inv. tos.
toser v. intr. tossir.
tosferina f. tos ferina.
toxemia f. toxèmia.
toxicidad f. toxicitat.
tóxico -ca adj. y m. tòxic -a.
toxicodermia f. toxicodèrmia.
toxicogénico -ca adj. toxicogènic -a.
toxicología f. toxicologia.
toxicológico -ca adj. toxicològic -a.
toxicólogo -ga m. y f. toxicòleg -òloga.
toxicosis f. toxicosi.
toxígeno -na adj. toxigen -ígena.
toxina f. toxina.
toxoide adj. y m. toxoide.
toxoplasmosis f. toxoplasmosi.
trabécula f. trabècula.
tracoma m. tracoma.
tracto m. tracte.
trago m. tragus (inv.).
transducción f. transducció.
transexual adj. y m. y f. transsexual.
transfundir v. tr. transfondre.
transfusión f. transfusió.
transfusionista m. y f. transfusionista (o
transfusioniste -a).
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transiluminación f. transil·luminació.
transmigración f. transmigració.
transmisión f. transmissió.
transonancia f. transsonància.
transpiración f. transpiració.
transpirar v. intr. transpirar.
transposición f. transposició.
trapecio m. trapezi.
trapezoide m. trapezoide.
tráquea f. tràquea.
traqueal adj. traqueal.
traqueítis f. inv. traqueïtis.
traqueloplastia f. traqueloplàstia.
traqueoplastia f. traqueoplàstia.
traqueoscopia f. traqueoscòpia.
traqueotomía f. traqueotomia.
trasplantar v. tr. trasplantar.
trasplante m. trasplantament.
trastorno m. trastorn.
trasudación f. transsudació.
trasudar v. intr. transsudar.
tratamiento m. tractament.
tratar v. tr. tractar.
trauma m. trauma.
traumático -ca adj. traumàtic -a.
traumatismo m. traumatisme.
traumatología f. traumatologia.
traumatológico -ca adj. traumatològic -a.
traumatólogo -ga m. y f. traumatòleg
-òloga.
trepanación f. trepanació.
trepanar v. tr. trepanar.
trépano m. trepà.
tríada f. tríada.
triángulo m. triangle.
tríceps m. inv. tríceps.
tricobacteriosis f. tricobacteriosi.
tricófito m. tricòfit.
tricofitosis f. tricofitosi.
tricoma m. tricoma.
tricomatoso -sa adj. tricomatós -osa.
tricómico -ca adj. tricòmic -a.
tricopatía f. tricopatia.
tricosis f. tricosi.
trifacial adj. y m. trifacial.
trigémino -na adj. y m. trigemin -èmina.
trígono m. trígon.
trigonocefalia f. trigonocefàlia.
trilobulado -da adj. trilobat -ada.
trilocular adj. trilocular.
trilogía f. trilogia.
tripa f. tripa.
triplejía f. triplegia.

triplopía f. triplopia.
triquiasis f. triquiasi.
triquinosis f. triquinosi.
triquinoso -sa adj. y m. y f. triquinós -osa.
trismo m. trisme.
tritanopía f. tritanòpsia.
trocánter m. trocànter.
trocar m. trocar.
tróclea f. tròclea.
troclear adj. troclear.
trófico -ca adj. tròfic -a.
trofoneurosis f. trofoneurosi.
trombastenia f. trombastènia.
trombectomía f. trombectomia.
trombo m. trombe.
tromboanginitis f. inv. tromboangiïtis.
tromboarteritis f. inv. tromboarteritis.
trombocito m. trombòcit.
trombocitopatia f. trombocitopatia.
trombocitopenia f. trombocitopènia.
trombocitosis f. trombocitosi.
tromboembolia f. tromboembòlia.
tromboflebitis f. inv. tromboflebitis.
trombógeno -na adj. trombogen
-ògena.
trombólisis f. trombòlisi.
trombopatia f. trombopatia.
trombopenia f. trombopènia.
trombopoyesis f. trombopoesi.
trombosis f. trombosi.
trombótico -ca adj. trombòtic -a.
trompa f. trompa, tuba.
trompa de Eustaquio f. trompa d’Eustaqui.
trompa de Falopio f. trompa de Fal·lopi.
trompetilla m. otòfon.
tronco m. tronc.
troquín m. troquí.
troquíter m. tròquiter.
tubárico -ca adj. tubari -ària.
tuberculina f. tuberculina.
tuberculización f. tuberculització.
tuberculizar v. tr. tuberculitzar.
tubérculo m. tubèrcul.
tuberculoma m. tuberculoma.
tuberculosis f. tuberculosi.
tuberculoso -sa adj. y m. y f. tuberculós
-osa.
tuberosidad f. túber (m.).
tuberosidad f. tuberositat.
tubo m. tub.
tubotimpánico -ca adj. tubotimpànic -a.
tubovaginal adj. tubovaginal.
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túbulo m. túbul.
tuétano m. moll.
tularemia f. tularèmia.
tullido -da adj. y m. y f. tolit -ida.
tumefacción f. tumefacció, tumiditat.
tumefacto -ta adj. tumefacte -a.
tumescencia f. tumescència.
tumor m. tumor, eixidura (f.).
tumoración f. tumoració.

tumoral adj. tumoral.
tumoroso -sa adj. tumorós -osa.
túnica f. túnica.
túnica vaginal f. vaginal.
turgente adj. turgent.
turgencia f. turgescència.
turgescente adj. turgescent.
tusígeno -na adj. tussigen -ígena.

U
ubrera f. mamellera.
UCI abr. UCI.
ulalgia f. ulàlgia.
ulatrofia f. ulatròfia.
úlcera f. úlcera.
ulceración f. ulceració.
ulcerar v. tr. y pron. ulcerar.
ulcerativo -va adj. ulceratiu -iva.
ulcerogénico -ca adj. ulcerogènic -a.
ulceroso -sa adj. y m. y f. ulcerós -osa.
ulna f. ulna.
ulnar adj. y m. ulnar.
uloma m. uloma.
ultrasonografía f. ultrasonografia.
ultrasonoterapia f. ultrasonoteràpia.
ululación f. ululació.
umbilical adj. umbilical.
unciforme adj. unciforme.
ungueal adj. unguial.
ungüento m. ungüent.
unguis m. inv. unguis.
unidad de cuidados intensivos f. unitat
de cures intensives.
unidad de vigilancia intensiva f. unitat
de vigilància intensiva.
unión f. unió.
univitelino -na adj. univitel·lí -ina.
unto sebáceo m. vèrnix (f.).
uña f. ungla.
uñero m. unglera (f.).
uranoplastia f. uranoplàstia.
uranoplejía f. uranoplegia.
uraturia f. uratúria.
uremia f. urèmia.
urémico -ca adj. urèmic -a.
ureómetro m. ureòmetre.
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ureopoyesis f. ureopoesi.
ureotélico -ca adj. ureotèlic -a.
uréter m. urèter.
ureteral adj. ureteral.
ureterectasia f. ureterèctasi.
ureteritis f. inv. ureteritis.
ureterocele f. ureterocele.
ureteropelviano -na adj. ureteropelvià
-ana.
urético -ca adj. urètic -a.
uretra f. uretra.
uretral adj. uretral.
uretralgia f. uretràlgia.
uretritis f. inv. uretritis.
uretrocele f. uretrocele.
uretroplastia f. uretroplàstia.
uretrorragia f. uretrorràgia.
uretroscopia f. uretroscòpia.
uretroscopio m. uretroscopi.
uretrostomía f. uretrostomia.
uretrotomía f. uretrotomia.
urgencia f. pl. urgència.
uricemia f. uricèmia.
úrico -ca adj. úric -a.
urinario -ria adj. urinari -ària.
urocultivo m. urocultiu.
urografía f. urografia.
urolitiasis f. urolitiasi.
urolito m. uròlit.
urología f. urologia.
urológico -ca adj. urològic -a.
urólogo -ga m. y f. uròleg -òloga.
uroscopia f. uroscòpia.
urticación f. urticació.
urticante adj. urticant.
urticaria f. urticària.
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uterino -na adj. uterí -ina.
útero m. úter.
utricular adj. utricular.
utrículo m. utricle.
úvea f. úvea.
uveal adj. uveal.

uveítis f. inv. uveïtis.
UVI abr. UVI.
úvula f. úvula.
uvular adj. uvular.
uvulitis f. inv. uvulitis.

V
vacuna f. vacuna, vaccí (m.).
vacunación f. vacunació vaccinació.
vacunador -ra adj. y m. y f. vacunador -a,
vaccinador -a.
vacunar v. tr. vacunar, vaccinar.
vacuoextractor m. vacuoextractor.
vagal adj. vagal.
vagina f. vagina.
vaginal adj. vaginal.
vaginalitis f. inv. vaginalitis.
vaginismo m. vaginisme.
vaginitis f. inv. vaginitis.
vaginoscopia f. vaginoscòpia.
vaginotomía f. vaginotomia.
vago m. vague.
vagotomía f. vagotomia.
vagotonía f. vagotonia.
vaho m. baf.
vaina f. baina.
valgo -ga adj. valg -a.
valva f. valva.
valviforme adj. valviforme.
válvula f. vàlvula.
valvulitis f. inv. valvulitis.
valvuloplastia f. valvuloplàstia.
valvulotomía f. valvulotomia.
varicela f. varicel·la, pigota borda.
varicocele f. varicocele.
varicosidad f. varicositat.
varicosis f. varicosi.
varicoso -sa adj. varicós -osa.
varioloide f. varioloide.
varioloso -sa adj. y m. y f. pigotós -osa,
variolós -osa, verolós -osa.
variz f. variu, variça.
varo -ra adj. var -a.
vascular adj. vasal, vascular.
vascularidad f. vascularitat.
vascularización f. vascularització.
vascularizado -da adj. vascularitzat

-ada.
vasectomía f. vasectomia.
vasectomizar v. tr. vasectomitzar.
vaso m. vas.
vasoconstricción f. vasoconstricció.
vasoconstrictor -ra adj. y m. vasoconstrictor -a.
vasodilatación f. vasodilatació.
vasodilatador -ra adj. y m. vasodilatador
-a.
vasomotor -ra adj. y m. vasomotor -a.
vector -ra adj. vector -a.
vegetación f. vegetació.
vejiga f. bufeta, veixiga.
velar adj. velar.
velo m. tel.
velo del paladar m. vel del paladar.
vello m. pèl.
vena f. vena.
vena porta f. porta.
venación f. venació.
venal adj. venal.
venda f. bena.
vendador -ra adj. embenador -a.
vendaje m. embenat, embenament,
embenadura (f.), embenatge.
vendaje mandibular m. capistre.
vendar v. tr. embenar.
veneno m. verí.
venéreo -a adj. veneri -èria.
venereología f. venereologia.
venereológico -ca adj. venereològic -a.
venereólogo -ga m. y f. venereòleg
-òloga.
venografía f. venografia.
venopunción f. venopunció.
venoso -sa adj. venós -osa.
ventana f. finestra.
ventilación f. ventilació.
ventosa f. ventosa.
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ventosidad f. ventositat.
ventral adj. ventral.
ventrículo m. ventricle.
ventriculografía f. ventriculografia.
vénula f. vènula.
ver v. tr. y pron. veure.
verborrea f. verborrea.
verdugo m. verdanc.
vermicida adj. y m. vermicida.
vermicular adj. vermicular.
verminoso -sa adj. verminós -osa.
vermis m. inv. vermis.
verruga f. berruga.
verrugoso -sa adj. berrugós -osa, verrucós -osa.
versión f. versió.
vértebra f. vèrtebra.
vertebral adj. vertebral.
vértice m. vèrtex.
vértigo m. vertigen.
vesicación f. vesicació.
vesical adj. vesical.
vesícula f. vesícula.
vesiculitis f. inv. vesiculitis.
vestibular adj. vestibular.
vestíbulo m. vestíbul.
vestigio m. vestigi.
vía f. via.
viable adj. viable.
vial m. vial.
vibrisa f. vibrissa.
vicariante adj. vicariant.
vientre m. ventre.

virasis f. virasi.
viremia f. virèmia.
vírico -ca adj. víric -a.
virilismo m. virilisme.
virosis f. virosi.
viruela f. pigota, verola.
virulento -ta adj. virulent -a.
virus m. inv. virus.
víscera f. víscera.
visceral adj. visceral.
visceralgia f. visceràlgia.
visión f. visió.
vista f. vista.
visual adj. y f. visual.
vitamina f. vitamina.
vitíligo m. vitiligen.
vitropresión f. vitropressió.
volemia f. volèmia.
vólvulo m. vòlvul.
vómer m. vòmer.
vómica f. vòmica.
vomitar v. tr. y intr. vomitar.
vomitera f. vomitada.
vomitivo -va adj. y m. vomitiu -iva.
vómito m. vòmit.
vomiturición f. vomiturició.
voz f. veu.
vultuoso -sa adj. vultuós -osa.
vulva f. vulva.
vulvar adj. vulvar.
vulvectomía f. vulvectomia.
vulvitis f. inv. vulvitis.
vulvovaginitis f. inv. vulvovaginitis.

X
xantelasma m. xantelasma.
xantina f. xantina.
xantinuria f. xantinúria.
xantocromía f. xantocromia.
xantoma m. xantoma.
xantomatosis f. xantomatosi.
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xantopsia f. xantòpsia.
xenología f. xenologia.
xerodermia f. xerodèrmia.
xeroftalmia f. xeroftàlmia.
xerosis f. xerosi.
xifodinia f. xifodínia.
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Y
yátrico -ca adj. iàtric -a.
yatrogénesis f. iatrogènesi.
yatrogénico -ca adj. iatrogènic -a.
yatrogenia f. iatrogènia.
yeso m. guix.
yeyunal adj. jejunal.
yeyuno m. jejú, jejúnum.
yodado -da adj. iodat -ada.

yódide f. iòdide.
yodismo m. iodisme.
yodoterapia f. iodoteràpia.
yugal m. adj. jugal.
yugomaxilar adj. jugomaxil·lar.
yugular adj. y f. jugular.
yunque m. enclusa (f.).
yuxtaglomerular adj. juxtaglomerular.

Z
zambo -ba adj. y m. y f. garrut -uda.
zigoto m. zigot.
zónula f. zònula.

zoonosis f. zoonosi.
zooplastia f. zooplàstia.
zooterapia f. zooteràpia.
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A
abacteraemia abacterièmia.
abarthrosis abartrosi.
abasia abàsia.
abdomen abdomen.
abdominal abdominal.
abdominal muscles abdominals.
abdominoscopy abdominoscòpia.
abduction abducció.
abductor abductor -a.
abenteric abentèric -a.
aberrant aberrant.
aberration aberració.
abiotrophy abiotròfia.
abirritate abirritar.
abirritation abirritació.
ablactate ablactar.
ablactation ablactació.
ablation ablació.
ABO incompatibility incompatibilitat
ABO.
abolish abolir.
aboral aboral.
abortion aborció, avortament.
abortive abortiu -iva.
abrachia abràquia.
abrasion abrasió.
abrasor abrasor.
abruption abrupció.
abscess abscés.
absence absència.
absorption absorció.
abstergent abstergent.
abstersion abstersió.
abstersive abstersiu -iva.
abstersiveness abstersivitat.
acalcicosis acalcicosi.
acampsia acàmpsia.
acanthion acanti.
acanthoma acantoma.
acanthosis acantosi.
acanthosis nigricans acantosi nigricans.
acapnia acàpnia.
acardiac acardi àrdia.
acarodermatitis acarodermatitis.
access accés.
accident accident.
accidentalism accidentalisme.
accretion acreció.
acetabulum acetàbul.
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acetonaemia acetonèmia.
acetone acetona.
acetonuria acetonúria.
acetylcholine acetilcolina.
acetylsalicylic acetilsalicílic.
achalasia acalàsia.
ache dolor.
Achilles tendon tendó d’Aquil·les.
achiness cruiximent.
achlorhydria aclorhídria.
achlys aclis.
acholia acòlia.
acholuria acolúria.
achondroplasia acondroplàsia.
achromatopsy acromatòpsia.
achromia acromia.
achylia aquília.
acidaemia acidèmia.
acidity acidesa.
acidosis acidosi.
aciduria acidúria.
acilia acília.
acinus acin.
acleidian aclide -a.
acme acme.
acne 1.acne. 2. acneic.
acnemia acnèmia.
acnitis acnitis.
acognosia acognòsia.
acognosy acognòsia.
acography acografia.
acoumetre acúmetre.
acoumetry acumetria.
acrania acrània.
acrinia acrínia.
acroarthritis acroartritis.
acrocephaly acrocefàlia.
acrochordon acrocordó.
acrocyanosis acrocianosi.
acrodermatitis acrodermatitis.
acrodynia acrodínia.
acrohyperhidrosis acrohiperhidrosi.
acromegaly acromegàlia.
acromelalgia acromelàlgia.
acromion acromi.
acroparaesthesia acroparestèsia.
acropathy acropatia.
acrotism acrotisme.
actinic dermatoses actinodermatosi.
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actinoscopy actinoscòpia.
actinotherapy actinoteràpia.
acupressure digitipuntura.
acupuncture acupuntura.
acupuncturist acupuntor -a.
acute agut -uda.
acute abdomen abdomen agut.
acute bronchitis bronquitis aguda.
acutorsion acutorsió.
acyclia acíclia.
acystia acístia.
adacrya adàcria.
adactylia adactília.
Adam´s apple anou del coll.
adamantinoma adamantinoma.
adaptation acomodació.
adaptometry adaptometria.
addiction addicció.
adduce adduir.
adduction adducció.
adductor adductor -a.
adenalgia adenàlgia.
adenectomy adenectomia.
adenitis adenitis.
adenoacanthoma adenoacantoma.
adenocarcinoma adenocarcinoma.
adenocele adenocele.
adenofibroma adenofibroma.
adenofibrosis adenofibrosi.
adenogram adenograma.
adenohypophysis adenohipòfisi.
adenoid adenoide.
adenoidectomy adenoidectomia.
adenoidism adenoïdisme.
adenoiditis adenoïditis.
adenoids vegetacions.
adenology adenologia.
adenoma adenoma.
adenomatosis adenomatosi.
adenomere adenòmer.
adenomyosarcoma adenomiosarcoma.
adenopathy adenopatia.
adenophlegmon adenoflegmó.
adenosarcoma adenosarcoma.
adenosclerosis adenoesclerosi.
adenosis adenosi.
adenotonsillectomy adenotonsillectomia.
adenovirosis adenovirosi.
adephagia adefàgia.
adhesive adhesiu.
adiaphoresis adiaforesi.
adiathetic adiatètic -a.

adipocele adipocele.
adipose adipós -osa.
adiposeness adiposàlgia.
adiposis adiposi.
adipsy adípsia.
adjuvant adjuvant.
adrenal adrenal.
adrenalin adrenalina.
adrenalism adrenalisme.
adrenalitis adrenalitis.
adrenergic adrenèrgic -a.
adrenomegaly adrenomegàlia.
adrenopause adrenopausa.
adynamia adinàmia.
aeraemia aerèmia.
aerendocardia aerendocàrdia.
aerobe aerobi -òbia.
aerobilia aerobília.
aerocele aerocele.
aerocoly aerocòlia.
aerogastria aerogàstria.
aeromedicine aeromedicina.
aerophagia aerofàgia.
aerophore aeròfor.
aeropiesism aeropiezisme.
aeroplethysmograph aeropletismògraf.
aerosinusitis aerosinusitis.
aerosis aerosi.
aerosol aerosol.
aerotherapy aeroteràpia.
aerothermotherapy aerotermoteràpia.
aerotitis aerootitis.
aesthesia estèsia.
aesthesiology estesiologia.
aesthesiometre estesiòmetre.
aetiology etiologia.
afference aferència.
afflected with buboes buós -osa.
affusion afusió.
afibrinogenaemia afibrinogenèmia.
agalactia agalàctia.
agammaglobulinaemia agammaglobulinèmia.
agangliosis agangliosi.
agenesis agènesi, agenèsia.
agent agent.
ageusia agèusia.
agglossy aglòssia.
agglutination aglutinació.
agglutinin aglutinina.
agglutinogen aglutinogen.
aglutition aglutició.
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aglycaemia aglucèmia.
agmatology agmatologia.
agminate agminat -ada.
agnathia agnàtia.
agnosia agnòsia.
agomphiasis agomfiasi.
agomphious agomfi òmfia.
agonadism agonadisme.
agonist agonista (o agoniste -a).
agony agonia.
agranulocytosis agranulocitosi.
agraphia agrafia.
agrypnocoma agripnocoma.
AIDS 1. sida. 2. sidós -osa.
AIDS patient sidós -osa.
AIDS specialist sidòleg -òloga.
akinaesthesia acinestèsia.
akinesia acinèsia.
alactasia alactàsia.
alalia alàlia.
albinism albinisme.
albuginean tunic albugínia.
albuginitis albuginitis.
albugo albugo.
albumin albúmina.
albuminaemia albuminèmia.
albuminosis albuminosi.
albuminuria albuminúria.
alcohol poisoning etilisme.
alcoholic alcohòlic -a.
alcoholism alcoholisme, etilisme.
alcoholise alcoholitzar.
aleukia alèucia.
alexia alèxia.
algefacient algefaent.
algia àlgia.
algic àlgic -a.
algid àlgid -a.
algidity algidesa.
alginuresis alginuresi.
algometre algòmetre.
algometry algometria.
alkalosis alcalosi.
allaesthesia al·lestèsia.
allergen al·lergogen -ògena.
allergenic al·lergogen -ògena.
allergic al·lèrgic -a.
allergic asthma asma al·lèrgica.
allergist al·lergòleg -òloga.
allergology al·lergologia.
allergy al·lèrgia.
alloaesthesia al·loestèsia.
allochromasia al·locromàsia.
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allocortex al·locòrtex.
allograft al·loempelt.
allokinesis al·locinèsia.
allopath al·lòpata.
allopathy al·lopatia.
allorhythmia al·lorítmia.
alofasia al·lofàsia.
alopecia alopècia.
aluminosis aluminosi.
alveolitis alveolitis.
alveolus alvèol.
alvine alví -ina.
alymphocytosis alimfocitosi.
Alzheimer disease alzhèimer.
amatory amatori.
amaurosis amaurosi.
amaurotic amauròtic -a.
amblyacousia ambliacúsia.
amblyaphia ambliàfia.
amblygeustia ambligèustia.
amblyopia ambliopia.
amblyopic ambliop.
amboceptor amboceptor.
ambulance ambulància.
ambulatory ambulatori.
amelanosis amelanosi.
amelia amèlia.
amenable anuent.
amenorrhoea amenorrea, opilació.
amenorrhoeal amenorreic -a.
ametrometre ametròmetre.
ametropia ametropia.
ametropic ametrop -a.
amino acid aminoàcid.
aminoacidopathy aminoacidopatia.
ammoniaemia amonièmia.
ammonuria amoniúria.
amniocentesis amniocentesi.
amniography amniografia.
amnion amni.
amniorrhoea amniorrea.
amnioscope amnioscopi.
amnioscopy amnioscòpia.
amniotic amniòtic -a.
amniotic fluid líquid amniòtic.
amniotitis amniotitis.
amniotomy amniotomia.
amoeba ameba.
amoebiasis amebiasi.
amorphinism amorfinisme.
ampelotherapy ampeloteràpia.
amphoriloquy amforilòquia.
ampulla ampul·la.
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amputation amputació.
amusia amúsia.
amyelia amièlia.
amyloidosis amiloïdosi.
amyosthenia amiostènia.
amyotonia amiotonia, miatonia.
amyotrophy amiotròfia.
anabasis anàbasi.
anabolism anabolisme.
anabolite anabòlit.
anaclasis anàclasi.
anadenia anadènia.
anadipsia anadípsia.
anaemia anèmia.
anaemic anèmic -a.
anaesthekhinesia anestecinèsia.
anaesthesia anestèsia.
anaesthesiologist anestesiòleg -òloga.
anaesthesiology anestesiologia.
anaesthetisation insensibilització.
anaesthetise anestesiar.
anaesthetist anestesista (o anestesiste
-a).
anal anal.
anal fistula siringa.
analepsy analèpsia.
analeptic analèptic -a.
analgesia analgèsia.
analgia anàlgia.
anallergic anal·lèrgic -a.
analyst analista (o analiste -a).
anamnesis anamnesi.
anapeiratic anapiràtic -a.
anaphia anàfia.
anaphylactic anafilàctic -a.
anaphylatic shock xoc anafilàctic.
anaphylaxis anafilaxi.
anaplasty anaplàstia.
anaplerosis anaplerosi.
anasarca anasarca.
anastomose anastomitzar.
anastomosis anastomosi, abocament.
anastomotic anastomòtic -a.
anatomical anatòmic -a.
anatomist anatomista (o anatomiste -a).
anatomy anatomia.
ancylostomiasis anquilostomiasi.
androgyne androgin ògina.
androgynism androginisme.
androgyny androgínia.
andrologist andròleg -òloga.
andrology andrologia.
andropause andropausa.

anencephaly anencefàlia.
anepithymia anepitímia.
anetoderma anetodèrmia.
aneuria anèuria.
aneurysm aneurisma.
angiectasis angièctasi.
angiitis angiïtis.
angina angina, esquinància.
angina pectoris angina de pit.
angioblastoma angioblastoma.
angiodermatitis angiodermitis.
angioedema angioedema.
angiogenesis angiogènesi.
angiography angiografia.
angiokeratoma angioceratoma.
angioleucitis angioleucitis.
angiologist angiòleg -òloga.
angiology angiologia.
angioma angioma.
angioneurosis angioneurosi.
angioplasty angioplàstia.
angioscopy angioscòpia.
angiospasm angioespasme.
angiospasmodic angioespasmòdic -a.
angiostenosis angioestenosi.
anguish agonia.
angular angular.
angular cheilitis quilitis angular.
anhelation anhelació.
anhidrosis anhidrosi.
anhydraemia anhidrèmia.
anilism anilisme.
anisoiconia anisoiconia.
anisosphygmia anisosfígmia.
anitis anitis.
ankle garró, turmell.
ankle guard turmellera.
ankle region turmell.
ankylose anquilosar.
ankylosis anquilosi, anquilosament.
ankylotic anquilòtic -a.
annex annex -a.
annexitis annexitis.
anomaly anomalia.
anonychia anoníquia.
anopsia anòpsia.
anorchism anorquisme.
anorectic anorèctic -a.
anorexia anorèxia.
anorexic anorèxic -a.
anorgasmia anorgàsmia.
anorthopia anortopia.
anorthosis anortòsia.
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anoscope anuscopi.
anoscopy anuscòpia.
anosmia anòsmia.
anovulation anovulació.
anoxaemia anoxèmia.
anoxia anòxia.
antalgic attitude actitud antiàlgica.
antebrachial antebraquial.
anteflexion anteflexió.
antelocation antelocació.
anteversion anteversió.
anthracic antràcic -a.
anthracosis antracosi.
anthrax àntrax.
antibiogram antibiograma.
antibody anticòs.
anticholinergic anticolinèrgic -a.
antigen antigen.
antigenic antigènic -a.
antigenicity antigenicitat.
antihelix antihèlix.
antimephitic antimefític -a.
antimetropia antimetropia.
antiperistalsis antiperistalsi.
antiperistaltic antiperistàltic -a.
antiplastic antiplàstic -a.
antirefuse antirebuig.
antiseptic antisèptic -a.
antisepticaemia antisèpsia.
anti-stress antiestrés.
antithrombin antitrombina.
antitoxin antitoxina.
antitragus antitragus.
anuresis anuresi.
anuria anúria.
anus anus, cul.
anvil enclusa.
aorta aorta.
aortitis aortitis.
apareunia aparèunia.
apepsy apèpsia.
aperistalsis aperistaltisme.
apex vèrtex.
aphagia afàgia.
aphakia afàquia.
aphalangia afalàngia.
aphasia afàsia.
aphonia afonia.
aphrasia afràsia.
aphrodisiac afrodisíac -a.
aphtha afta.
aphthosis aftosi.
aphthous aftós -osa.
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apicolysis apicòlisi.
aplasia aplàsia.
apnoea apnea.
apnoeic apneic -a.
apocopation apòcope.
apocrine apocrí -ina.
apodia apòdia.
apolepsia apolèpsia.
aponeurosis aponeurosi.
aponeurositis aponeurositis.
aponeurotomy aponeurotomia.
apophlegmatism apoflematisme.
apophysis apòfisi.
apophysitis apofisitis.
apoplectic apoplèctic -a.
apoplexy apoplexia, feridura, sobresang.
aporisma aporisma.
apostasis apòstasi.
apostemate apostemar, endenyar-se.
apostemation apostemació.
aposteme apostema, endenyament,
posterma.
appendage apèndix.
appendicectomy apendicectomia.
appendicitis apendicitis.
approach accés.
apractophagia apractofàgia.
apraxia apràxia.
aptyalism aptialisme.
apyretic apirètic -a.
apyrexy apirèxia.
aqueduct aqüeducte.
arachnidism aracnidisme.
arachnodactyly aracnodactília.
arachnoid aracnoide.
arachnoiditis aracnoïditis.
araeotic areòtic -a.
arborisation arborització.
arbovirosis arbovirosi.
arch arc.
area àrea.
areola 1. arèola. 2. arèola mamària.
argentaffinoma argentafinoma.
argyria argíria.
argyrism argirisme.
argyrosis argirosi.
arm 1. braç. 2. braó.
armbone canella.
armlet braçal.
armpit aixella, axil·la.
aromatherapy aromateràpia.
arreflexia areflèxia.
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arrest parada.
arrhenoblastoma arrenoblastoma.
arrhythmia arítmia.
arsenicism arsenicisme.
arterial arterial.
arterialise arterialitzar.
arteriography arteriografia.
arteriolar arteriolar.
arteriole arteriola.
arteriology arteriologia.
arteriopathy arteriopatia.
arteriosclerosis arterioloesclerosi.
arteriosclerotic arterioescleròtic -a.
arteriospasm arterioespasme.
arteriotomy arteriotomia.
arteritis arteritis.
artery artèria.
arthralgia artràlgia.
arthrectomy artrectomia.
arthritic artrític -a.
arthritis artritis.
arthritism artritisme.
arthrocentesis artrocentesi.
arthrodesis artròdesi.
arthrodynia artrodínia.
arthrodysplasia artrodisplàsia.
arthrography artrografia.
arthrolith artròlit.
arthrology artrologia.
arthropathy artropatia.
arthroplasty artroplàstia.
arthroscope artroscopi.
arthroscopy artroscòpia.
arthrosis artrosi.
arthrotomy artrotomia.
articular articular.
articular block bloqueig articular.
articulation articulació, joc, junta.
articulator articulador.
artificial feeding alimentació artificial.
artificial insemination inseminació
artificial.
artificial respiration ventilació.
arytenoid 1. aritenoide. 2. aritenoïdal.
asaphia asafia.
asbestosis asbestosi.
ascariasis ascariasi.
ascites ascites.
asepsis asèpsia.
aseptic asèptic -a.
aspermasia aspermàsia.
aspermatism aspermatisme.
aspermia aspèrmia.

asphyxia asfíxia.
aspiration aspiració.
aspirator aspirador.
asplenia asplènia.
assimilation assimilació.
assisted ventilation respiració assistida.
astasia astàsia.
asterixis asterixi.
asterognosis astereognòsia.
asthenia astènia.
asthenic astènic -a.
asthenopia astenopia.
asthma asma.
asthmatic asmàtic -a.
astigmatic astigmàtic -a.
astigmatism astigmatisme.
astigmatometre astigmatòmetre.
astomia astomia.
astragal astràgal.
astrocytoma astrocitoma.
asynchronocity asincronosi.
asynergy asinergia.
asystole asístole, asistòlia.
ataxia atàxia.
ataxic atàctic -a, atàxic -a.
atelectasis atelèctasi.
atelia atèlia.
atelomyelia atelomièlia.
athermic atèrmic -a.
atherogenesis aterogènesi.
atheroma ateroma.
atheromatosis ateromatosi.
atherosclerosis ateroesclerosi.
athetosis atetosi.
athlete’s foot peu d’atleta.
athrepsia atrèpsia.
athymia atímia.
athyria atíria.
athyroidism atiroïdisme.
atlas atles, ansa del coll.
atonic atònic -a.
atony atonia.
atopognosia atopognòsia.
atopy atòpia.
atreptic atrèptic -a.
atresia atrèsia.
atresic atrèsic -a.
atretic atrètic -a.
atrichia atríquia.
atrium of heart aurícula cardíaca.
atrophic atròfic -a.
atrophy atròfia.
attack atac.
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attenuation atenuació.
attrition atrició.
audiogram audiograma.
audiology audiologia.
audiometre audiòmetre.
audiometry audiometria.
audiophonology audiofonologia.
auditory auditiu -iva.
auditory bulb laberint.
auricle aurícula, orella.
auricular auricular.
auricular concha conca.
auriculotherapy auriculoteràpia.
auscultate auscultar.
auscultation auscultació.
autoagglutination autoaglutinació.
autoagglutinin autoaglutinina.
autoallergy autoal·lèrgia.
autoantibody autoanticòs.
autoantigen autoantigen.
autograft autoempelt.
autographism autografisme.
autohaemotherapy autohemoteràpia.
autoimmune 1. autoimmune. 2. autoimmunitari -ària.
autoimmunity autoimmunitat.
autoimmunisation autoimmunització.
autoinfection autoinfecció.
autoinoculation autoinoculació.

autointoxication autointoxicació.
autologous autòleg -òloga.
autolysate autolisat.
automutagenic automutagènic -a.
autopathic autopàtic -a.
autophony autofonia.
autopsy autòpsia, necròpsia, necroscòpia.
autorhytmicity autoritmicitat.
autosensitisation autosensibilització.
autotopagnosia autotopoagnòsia.
autotransfusion autotransfusió.
autotransplantation autotrasplantació.
autovaccination autovacunació, autovaccinació.
autovaccine autovacuna, autovací.
avitaminosis avitaminosi.
avulsion avulsió.
axial axial.
axillary axil·lar.
axis axis.
axoid axoide.
axon àxon.
azoamyly azoamília.
azoospermia azoospèrmia.
azotaemia azotèmia.
azotorrhoea azorrea.
azoturia azotúria.

B
babesiosis babesiosi.
baby food farinetes.
baby scale pesabebés.
bacillaemia bacil·lèmia.
bacilloscopy bacil·loscòpia.
bacillosis bacil·losi.
bacilluria bacil·lúria.
bacillus bacil.
back esquena, dors.
back of the knee garreta.
back of the neck bescoll, clatell.
back tooth queixal.
backside cul.
bacteraemia bacterièmia.
bacterial bacterià -ana, bacterial.
bactericidal bactericida.
bacterioscopic bacterioscòpic -a.
bacterioscopy bacterioscòpia.
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bacteriosis bacteriosi.
bacteriotherapy bacterioteràpia.
bacterium bacteri.
bacteriuria bacteriúria.
bag bossa.
bagassosis bagassosi.
bags under the eyes ulleres.
balanitis balanitis.
balanoid balànic -a.
balanoplasty balanoplàstia.
balanoposthitis balanopostitis.
balanorrhagia balanorràgia.
bald calb -a, pelat -ada.
baldhead calb -a.
ball joint ballador, reballador.
ballottement piloteig.
balneology balneologia.
balneotherapy balneoteràpia.

APÈNDIX II VOCABULARI ANGLÉS-VALENCIÀ

bandage 1. bena, faixadura. 2. embenar.
bandager embenador -a.
bandaging embenat, embenatge,
embenadura, embenament.
band-aid tireta.
banding bandatge.
bank banc.
baraesthesia barestèsia.
baraesthesiometre barestesiòmetre.
baragnosis baragnòsia.
baranaesthesia baranestèsia.
barhypoaesthesia barhipoestèsia.
baritosis baritosi.
barium farinetes.
baroceptor baroreceptor.
barognosis barognòsia.
baronarcosis baronarcosi.
baropathy baropatia.
barosinusitis barosinusitis.
barotitis barotitis.
barotrauma barotraumatisme.
barotropism barotropisme.
barylalia barilàlia.
basal basal.
base base.
basilar basilar.
basilic basílica.
basiotribe basiòtrib.
basiotripsy basiotrípsia.
basophil basòfil.
basophilic basòfil -a.
bathyaethesia batiestèsia.
bathycardia baticàrdia.
bathypnoea batipnea.
be born nàixer.
be feverish febrejar.
be in labour parterejar.
beat 1. batec, batut, pulsació. 2. bategar, batre, palpitar.
beating baticor, palpitació.
become dumb emmudir.
become infected contagiar-se, infectar-se.
beheading decol·lació.
belly panxa, ventre.
beneceptor beneceptor.
benign benigne -a.
benzolism benzolisme.
beriberi beriberi.
berylliosis beril·liosi.
betatherapy betateràpia.
bezoar betzoar.
biauricular biauricular.

bicarbonate bicarbonat.
biceps bíceps, sobrebraç.
bicipital bicipital.
bifid bífid -a.
bifidity bifiditat.
bigeminy bigeminisme.
bile bilis, fel.
bile duct colèdoc.
biliary biliar, biliari -ària.
biliferous bilífer -a.
bilious biliós -osa.
bilirubinaemia bilirubinèmia.
bilirubinuria bilirubinúria.
binder faixa.
bioavailability biodisponibilitat.
biocalorimetry biocalorimetria.
bioclinical bioclínic -a.
bioclinics bioclínica.
biodynamics biodinàmica.
bioengineering bioenginyeria.
bioethics bioètica.
biokinetics biocinètica.
biological assay bioassaig.
biological heat biocalor.
biomaterial biomaterial.
biomedical biomèdic -a.
biomedicine biomedicina.
biomicroscopy biomicroscòpia.
biophotometre biofotòmetre.
bioprosthesis biopròtesi.
biopsy biòpsia.
bioretroaction bioretroacció.
biorhythmics bioritmologia.
biorythm bioritme.
biotelemetry biotelemetria.
biotherapy bioteràpia.
biotomy biotomia.
biotoxin biotoxina.
biotransformation biotransformació.
birth naixement.
bismuthism bismutisme.
bismuthosis bismutosi.
bivitelline twin bessó -ona bivitel·lí
-ina.
blackhead barb.
bladder bufeta, veixiga.
blastema blastema.
blastoma blastoma.
blastomycosis blastomicosi.
blaze foguerada.
bleed sagnar.
bleeding sagnia.
blefaral blefàric -a.
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blennophthalmia blennoftàlmia.
blennorrhage blennorràgia.
blennorrhagic blennorràgic -a.
blennorrhoea blennorrea.
blennorrhoeal blennorreic -a.
blennostasis blennostasi.
blennothorax blennotòrax.
blepharectomy blefarectomia.
blepharism blefarisme.
blepharitis blefaritis.
blepharoconjunctivitis blefaroconjuntivitis.
blepharophimosis blefarofimosi.
blepharoplasty blefaroplàstia.
blepharoplegia blefaroplegia.
blepharoptosis blefaroptosi.
blepharorraphy blefarorràfia.
blepharospasm blefaroespasme.
blepharostat blefaròstat.
blepharotomy blefarotomia.
blind cec cega.
blind and deaf person sordcec -ega,
sordcego -a.
blind and deaf sordcec -ega, sordcego -a.
blinding encegament.
blindness ceguera.
blister 1. bambolla. 2. embambollar.
blobber-lipped bifi bífia.
blood 1. sang. 2. sanguini -ínia.
blood alcohol level alcoholèmia.
blood bank banc de sang.
blood culture hemocultiu.
blood incompatibility incompatibilitat
sanguínia.
blood iron level siderèmia.
blood plasma plasma.
blood pressure tensión arterial.
blood pressure metre tensiòmetre.
blood serum sèrum.
blood sodium level natrèmia.
blood tonic depuratiu -iva.
blood transfusion technician transfusionista (o transfusioniste -a).
blood volum volèmia.
bloodless exsangüe.
bloodletting sagnador -a.
bloody sanguini -ínia.
blow your brains out closca.
body cos.
body hair pèl.
bone os.
bone lacuna osteoplast.
bone marrow moll.
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borism borisme.
born by C-section nonat -ada.
bothrium botri.
botryomycoma botriomicoma.
bottle feeding alimentació artificial.
bottom natgera.
botulinic botulínic -a.
botulism botulisme.
bougie candeleta.
bowel ventre.
brachial braquial.
brachialgia braquiàlgia.
brachiferous braquífer -a.
brachiocephalic braquiocèfal -a.
brachipnoea braquipnea.
brachydactylia braquidactília.
brachydactylic braquidàctil -a.
brachyesophagus braquiesòfag.
brachygnatha braquignàtia.
brachygnathan braquígnat -a.
bradyaesthesia bradiestèsia.
bradyarrythmia bradiarítmia.
bradycardia bradicàrdia.
bradydiastolia bradidiastòlia.
bradylalia bradilàlia.
bradypepsy bradipèpsia.
bradyphrasia bradilèxia.
bradypnoea bradipnea.
bradysphygmia bradisfígmia.
brain cervell.
branchioma branquioma.
break solució, trencadura.
breast mama, mamella, si, pit.
breast pain mastodínia.
breast pump tirallet, mamadora.
breastfeeding alletament.
breath baf.
breathe respirar.
breathe in aspirar.
breathe out expirar.
breathing 1. respiració. 2. respirador -a.
bridge pont.
bridle brida.
bromatology bromatologia.
bromhidrosis bromohidrosi.
bromide bròmides.
bromism bromisme.
bronchial bronquial.
bronchiectasis bronquièctasi.
bronchiole bronquíol.
bronchiolitis bronquiolitis.
bronchitic bronquític -a, bronquitis.
bronchocele broncocele.
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bronchography broncografia.
broncholith broncòlit.
broncholithiasis broncolitiasi.
bronchophony broncofonia.
bronchoplegia broncoplegia.
bronchopneumonia broncopneumònia.
bronchopneumopathy broncopneumopatia.
bronchopulmonary broncopulmonar.
bronchorrhagia broncorràgia.
bronchorrhoea broncorrea.
bronchoscope broncoscopi.
bronchoscopy broncoscòpia.
bronchospasm broncoespasme.
bronchospirometry broncoespirometria.
bronchostenosis broncoestenosi.
bronchus bronqui.
broncopathy broncopatia.
brucellosis brucel·losi.
bruise 1. blaüra, blau, verdanc. 2. contusionar.
bruised contús usa.

bubo bubó, incordi.
bubonic bubònic -a.
bubonic plague pesta.
buccal bucal.
buccinator buccinador.
bud mamelló.
bulb bulb, oliva.
bulbar bulbar.
bump bony.
bundle feix.
bunion galindó.
buphthalmia buftàlmia.
burn cremada.
burning coentor, coïssor.
burning sensation cremor.
burp 1. eructe, eructació, rot. 2. eructar,
rotar.
bursitis bursitis.
burst rebentar, esclatar.
buttock natja, galta del cul.
bypass bypass.
byssinosis bissinosi.

C
cachectic caquèctic -a.
cachexy caquèxia, sintexi.
cacochymic cacoquímic -a.
cacochymy cacoquímia.
cacogeusia cacogèusia.
cacostomia cacostomia.
cadaverous cadavèric -a.
caecum cec, cecal, intestí cec.
Caesarean section cesària.
calcaneal calcani -ània.
calcaneus corbelló.
calcicosis calcicosi.
calcification calcificació.
calcinosis calcinosi.
calciuria calciúria.
calculous calculós -osa.
calf tou de la cama, panxell.
callosity callositat.
callus call, durícia.
calostrum calostre.
calycle calicle.
calyx calze.

campimetre campímetre.
campimetry campimetria.
camptocormia camptocòrmia.
camptodactylia camptodactília.
canalicular canalicular.
canaliculated canaliculat -ada.
canaliculitis canaliculitis.
canaliculus canalicle.
cancer càncer.
cancer patient cancerós -osa.
canceration cancerització.
canceriform canceriforme.
cancerologic cancerològic -a.
cancerologist canceròleg -òloga.
cancerous cancerós -osa.
cancrology cancerologia.
candidiasis candidiasi, candidosi.
candlestick portabugia.
canine tooth clau, ullal.
cannabiosis cannabiosi.
cannabism cannabisme.
cannula cànula.
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canthoplasty cantoplàstia.
capillary capil·lar.
capsule càpsula.
capsulectomy capsulectomia.
capsulitis capsulitis.
carbogen carbogen.
carbohaemoglobin carbohemoglobina.
carbuncle carboncle, malgrà.
carcinogenesis carcinogènesi.
carcinogenic cancerigen -ígena, carcinogen -ògena
carcinogenicity carcinogenicitat.
carcinoid carcinoide.
carcinoma carcinoma.
carcinomatosis carcinomatosi.
carcinomatous carcinomatós -osa.
carcinosarcoma carcinosarcoma.
carcinosis carcinosi.
cardia 1. cardíac -a. 2. càrdies.
cardiac aneurysm aneurisma cardíac.
cardiac arrest parada cardíaca.
cardiac asthma asma cardíaca.
cardiac automatism automatisme
cardíac.
cardiac cardíac -a.
cardial cardíac -a.
cardialgy cardiàlgia.
cardioangiology cardioangiologia.
cardiocentesis cardiocentesi.
cardiocirculatory cardiocirculatori -òria.
cardiogram cardiograma.
cardiograph cardiògraf.
cardiography cardiografia.
cardiologist cardiòleg -òloga.
cardiology cardiologia.
cardiomegalia cardiomegàlia.
cardiomyopathy cardiomiopatia, miocardosi.
cardiomyosclerosis miocardioesclerosi.
cardiopathy cardiopatia.
cardioplasty cardioplàstia.
cardiopulmonary cardiopulmonar.
cardiorespiratory cardiorespiratori -òria.
cardiosclerosis cardioesclerosi.
cardiospasm cardioespasme.
cardiostenosis cardioestenosi.
cardiosurgery cardiocirurgia.
cardiothyreosis cardiotireosi.
cardiotomy cardiotomia.
cardiovalvulitis cardiovalvulitis.
cardiovascular cardiovascular.
cardioversion cardioversió.
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carditis carditis.
caries càries.
carious cariós -osa.
carnification carnificació.
carnify carnificarse.
carotid 1. caròtide, caròtida. 2. carotidi
-ídia.
carpal carpià -ana.
carpus carp.
carrier portador.
cartilage cartílag, tendrum.
cartilaginous cartilaginós -osa.
caruncle carúncula.
caruncular caruncular.
carunculated carunculat -ada.
case cas.
caseation caseïficació.
caseous caseós -osa.
caseum càseum.
castrate emascular.
castration emasculació.
CAT scan 1. escàner. 2. tac.
catabolic catabòlic -a.
catabolism catabolisme.
catabolite catabòlit.
catamnesis catamnesi.
cataphylaxis catafilaxi.
cataplexy cataplexia.
cataract cataracta.
catarrh catarro.
catarrhal catarral.
catarrhous catarrós -osa.
catatonia catatonia.
catatonic catatònic -a.
catch a cold acatarrar -se. constipar,
refredar.
catch a common cold embromarse.
catch the flu engriparse.
catgut catgut.
catharsis catarsi.
cathartic catàrtic -a.
catheresis catèresi.
catheter catèter, sonda.
catheterism cateterisme.
caudal dèbit.
causalgia causàlgia.
cause gangrene in gangrenar.
cause hyperaesthesia hiperestesiar.
cause sclerosis esclerosar.
cauterisation cauteri, cauterització.
cauterise cauteritzar.
cauterizing cauteritzador -a.
cautery cauteri.
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cavern antre.
cavernoma cavernoma.
cavernous angioma angioma cavernós.
cavitary cavitari -ària.
cavitation cavitació.
cavity caixa, cavitat, pavelló.
cavum càvum.
CCU UVI.
cecostomy cecostomia.
celialgia celiàlgia.
celioscopy celioscòpia.
cell 1. cèl·lula. 2. cel·la. 3. lòcul.
cellulite cel·lulític -a
cellulitis cel·lulitis.
celonychia celoníquia.
celoschisis celiosquisi.
cement cement.
cenaesthesia cenestèsia.
cenaesthesic cenestèsic -a.
central fovea fòvea.
cephalalgia cefalàlgia, cefalea.
cephalatomy cefalatomia.
cephalhematoma cefalohematoma.
cephalic cefàlic -a.
cephalic vein cefàlica.
cephalism cefalisme.
cephalitis cefalitis.
cephalorhachidian cefaloraquidi -ídia.
cephalothoracic cefalotoràcic -a.
cerebellar cerebel·lós -osa.
cerebellitis cerebel·litis.
cerebellum cerebel.
cerebral cerebral.
cerebritis cerebritis.
cerebrospinal cerebroespinal.
cerebrovascular cerebrovascular.
cerium ceri.
cerumen cerumen.
ceruminous ceruminós -osa.
cervical cervical.
cervical collar colleró, collarí.
cervicalgia cervicàlgia.
cervicitis cervicitis.
cervicoartrosis cervicoartrosi.
cervix cèrvix.
chalarosis calarosi.
chalasia calàsia.
chalcosis calcosi.
chalone calona.
chancre xancre.
channel canal.
chap crebassa.
chasmodia casmòdia.

checkup xequeig.
cheek galta.
cheekbone pòmul.
cheilitis quilitis.
cheiloplasty quiloplàstia.
cheiromegaly quiromegàlia.
cheloid queloide.
chemist´s shop farmàcia.
chemocephalia quemocefàlia.
chemocephalus quemocèfal -a.
chemoceptor quimioceptor -a.
chemoprophylaxis quimioprofilaxi.
chemoreceptor quimioreceptor -a.
chemosis quemosi.
chemotactic quimiotàctic -a.
chemotactism quimiotactisme.
chemotaxis quimiotaxi.
chemotherapeutic quimioteràpic -a.
chemotherapeutic drug quimioteràpic
-a.
chemotherapy quimioteràpia.
chemotic quemòtic -a.
chest pit.
chest indrawing tiratge.
chew mastegar.
chewing masticació.
chickenpox varicel·la, pigota borda.
chilblain prunyó, penelló.
childbed parteratge.
childhood infància.
chill calfred.
chin barba, mentó, barbeta.
chincap mentonera.
chionophobic quionòfob -a.
chiragra quiragra.
chiromassage quiromassatge.
chiromasseur quiromassatgista (o
quiromassatgiste -a).
chiropodist callista (o calliste -a).
chiropractic 1. quiropràctica. 2. quiropràctic -a.
chiropractor quiropràctic -a.
chisel escarpre.
chloasma cloasma.
chloraemia clorèmia.
chlorhydria clorhídria.
chloroform cloroformitzar.
chloroformisation cloroformització.
chloroma cloroma.
chlorosis clorosi.
chlorotic cloròtic -a.
choana coana.
cholagoge colagog -a.
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cholangiocarcinoma colangiocarcinoma.
cholangiography colangiografia.
cholangiole colangíol.
cholangitis colangitis.
cholecystectomy colecistectomia.
cholecystitis colecistitis.
cholelithiasis colelitiasi.
cholepoiesis colèresi, colepoesi.
cholera còlera.
choleraic colèric -a.
cholerine colerina.
cholestasis colèstasi.
cholesterolaemia colesterolèmia.
cholinergic colinèrgic -a.
choluria colúria.
chondral condral.
chondritis condritis.
chondrocalcinosis condrocalcinosi.
chondrocranium condrocrani.
chondrodysplasia discondroplàsia.
chondroma condroma.
chondromalacia condromalàcia.
chondropathy condropatia.
chorea corea.
choreic coreic -a.
chorion còrion.
choroid coroïdal, coroide.
choroiditis coroïditis.
chromatopsy cromatòpsia.
chromosomopathy cromosomopatia.
chromotherapy cromoteràpia.
chronaxie cronàxia.
chronic crònic -a.
chronic arthritis artritis crònica.
chronic atrophic rhinitis ozena.
chronic bronchitis bronquitis crònica.
chronopathology cronopatologia.
chronotropism cronotropisme.
chrysotherapy crisoteràpia.
churchyard cough tossera.
chylaemia quilèmia.
chyle quil.
chyliferous quilífer -a.
chylification quilificació.
chyliform quiliforme.
chylify quilificar.
chylocele quilocel.
chylopericardium quilopericardi.
chylothorax quilotòrax.
chylous quilós -osa.
chyluria quilúria.
chyme quim.
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chymification quimificació.
chymify quimificar.
chymous quimós -osa.
cicatricial cicatricial.
cicatrisant cicatritzant.
ciliar ciliar.
ciliate ciliat -ada.
cinchonism quinisme.
cingulum cíngol.
circadian rhythm ritme circadiari.
circulation circulació.
circulatory system aparell circulatori.
circumcise circumcidar.
circumcised circumcís -isa.
circumcision circumcisió.
circumference perímetre.
circumvolution circumvolució.
cirrhosis cirrosi.
cirrhotic cirròtic -a.
cistern cisterna.
clamp clamp.
clamping pinçament.
clapping repic.
clavicle 1. clavícula. 2. ansa del coll.
clavicular clavicular.
claviculate claviculat -ada.
clean detergir.
cleanse abstergir.
clear one’s throat escombrar.
cleavage segmentació.
cleft fes -a.
cleft lip llavi fes.
clik clic.
climacteric 1. climateri. 2. climatèric -a.
climatotherapy climatoteràpia.
climax clímax.
clinic 1. dispensari. 2. clínica.
clinical clínic -a.
clinical examination anàlisi clínica.
clinodactyly clinodactília.
clitoral clitoridi -ídia.
clitoridectomy clitoridectomia, excisió.
clitoris clítoris.
clone clon1.
clonal clònic1 -a.
clonic clònic2 -a.
clonus clon2, clonus.
clot gleva.
clyster clisteri.
clysterise clisteritzar.
coagulation coagulació.
coagulopathy coagulopatia.
coapt coaptar.
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coaptation coaptació.
coated saburral, saburrós -osa.
cobaltotherapy cobaltoteràpia.
cocaine addict cocaïnòman -a.
cocainism cocaïnisme.
coccidiosis coccidiosi.
coccygeal coccigeal, coccigi ígia.
coccyx còccix.
cochlea còclea, caragol.
coeliac celíac -a.
coeliac disease celiaquia.
coelostomy celotomia.
cold constipat, embromament, refredat.
cold sore foc.
colectomy colectomia.
colibacillosis colibacil·losi.
colic 1. còlic -a. 2. espoderaments.
colitis colitis.
collagenosis col·lagenosi.
collapse 1. col·lapse. 2. col·lapsar.
colliquation col·liquació.
coloboma coloboma.
colon 1. còlon 2. còlic -a.
colonoscope colonoscopi.
colonoscopy colonoscòpia.
colostomy colostomia.
colour-blind daltònic -a.
colour blindness daltonisme.
colpocytology colpocitologia.
colposcope colposcopi.
colposcopy colposcòpia.
columella columel·la.
coma coma.
comatose comatós -osa.
comlet colour blindness monoblèpsia.
comminution comminució.
commisure comissura.
common cold reuma.
comorbidity comorbiditat.
complete blood count hemograma.
complication complicació.
compress compresa.
concha cornet.
concretion concreció.
condition afecció.
condom condó.
conduction conducció.
conductivity conductibilitat.
condyle còndil.
condyloma condiloma.
cone con.
confluent confluent.
confrontation confrontació.

congenital congènit -a.
congenital anomaly anomalia congènita.
congestion congestió.
conglutinant conglutinant.
conglutinate conglutinar.
conglutination conglutinació.
coniosis coniosi.
conjuctival conjuntival.
conjunctiva conjuntiva.
conjunctivitis conjuntivitis.
consolidate consolidar.
consolidation consolidació.
constipate constipar, restrényer (o
restrènyer).
constipated restret -a.
constipation restrenyiment, constipació.
constrict constrényer.
constricting restrenyedor -a.
constrictor constrictor -a.
consultant clínic -a.
consultation consulta.
consumption consumpció.
contabescence contabescència.
contact lens lent de contacte, lentícula,
lentilla, llentilla.
contactology contactologia.
contagion contagi.
contaminate contaminar.
continence continència.
continuous sínoc -a.
contraception anticoncepció, contracepció.
contraceptive anticonceptiu -iva, contraceptiu -iva.
contraceptor contraceptor -a.
contract crispar.
contractility contractilitat.
contraction contracció.
contracture contractura.
contraindicant contraindicant.
contraindicate contraindicar.
contraindicated contraindicat -ada.
contraindication contraindicació.
contusion contusió.
convulsion convulsió.
copremesis coprèmesi.
coproanalysis coproanàlisi.
coprolith copròlit.
coprostasis copròstasi.
coracoid coracoide.
coracoid process apòfisi coracoide.
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coracoidal coracoïdal.
cord 1. corda. 2. cordó.
cordotomy cordotomia.
corium cori.
corn call.
corn cutter talladurícies.
cornea còrnia.
corneal corneal.
corneitis queratitis, ceratitis.
corner cant.
corner of the eye cua.
corner of the mouth boquera, queix.
coronal coronal.
coronary coronari -ària.
coronary artery angiography coronariografia.
coronary artery artèria coronària.
corpse cadàver.
corpus luteum cos luti.
corpuscle corpuscle.
corpuscular corpuscular.
corrugation corrugació.
corset corset.
cortex còrtex, escorça.
cortical cortical.
corticalisation corticalització.
coryza coriza.
costal costal.
cotyledon cotiledó, cotilèdon.
cough 1. tos. 2. tossir.
cough-inducing tussigen -ígena.
counteropening contraobertura.
cowpox vaccí.
coxa coxa.
coxagra coxagra.
coxal coxal.
coxalgia coxàlgia.
coxitis coxitis.
cradle cap pegadella.
cramp rampa.
cranial cranià -ana, cranial.
cranial vault calvària.
cranioclasis craniòclasi.
cranioencephalic cranioencefàlic -a.
craniofacial craniofacial.
craniographic craniogràfic -a.
craniography craniografia.
craniology craniologia.
craniomalacia craniomalàcia.
cranioplasty cranioplàstia.
cranioschisis craniòsquisi.
craniotomy craniotomia.
cranium closca.
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cream crema.
creatorrhoea creatorrea.
cremaster cremàster.
crest cresta.
cretin cretí -ina.
cretinism cretinisme.
crevice clevill, clivella.
cricoid cricoide.
cripple tolit ida.
crippled alesiat -ada.
crisis crisi.
critical àlgid -a.
critical care unit unitat de vigilància
intensiva.
crocidismus crocidisme.
crotch entrecuix.
croup crup.
croupy crupal.
crow-bill tirafons.
crown 1. corona. 2. coronar.
cruor crúor.
cruorin cruorina.
crural crural.
crust escara.
crutch crossa.
cryocautery criocauterització.
cryosurgery criocirurgia.
cryotherapy crioteràpia.
crypt cripta.
cryptorchidy criptorquídia.
crystalline cristal·lí.
cubital cubital.
cuboid cuboide.
cuboidal cuboïdal.
cuff braçal.
culture cultiu.
cupping glass ventosa.
cure 1. curació. 2. curar.
curet cureta.
curettage curetatge, raspat.
curette legra.
curl bucle.
curvature desviació.
custom hàbit.
cutaneous cutani -ània.
cuticle cutícula.
cutisector cutisector.
cyanocobalamin cianocobalamina.
cyanosis cianosi.
cyanotic cianòtic -a.
cyclitis ciclitis.
cyclocephalia ciclocefàlia.
cyclopean ciclopia.
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cycloplegia cicloplegia.
cyclospasm cicloespasme.
cylindroma cilindroma.
cynocephallus cinocèfal -a.
cynocephaly cinocefàlia.
cyphosis cifosi.
cyst quist.
cystectomy cistectomia.
cystic cístic -a, quístic -a, quistós -osa.
cystic fibrosis mucoviscidosi.
cysticercosis cisticercosi.
cystine cistina.

cystinuria cistinúria.
cystitis cistitis.
cystocele cistocele.
cystocentesis cistocentesi.
cystography cistografia.
cystoid quistós -osa.
cystometry cistometria.
cystoscope cistoscopi.
cystoscopy cistoscòpia.
cystotomy cistotomia.
cytodiagnosis citodiagnòstic.
cytopenia citopènia.

D
dacryoadenalgia dacrioadenàlgia.
dacryoadenitis dacrioadenitis.
dacryocystitis dacriocistitis.
dacryolith dacriòlit.
dacryolithiasis dacriolitiasi.
dacryopyorrhoea dacriopiorrea.
dacryorrhoea dacriorrea.
dactylitis dactilitis.
dance therapy dansateràpia.
dandruff caspa, pitiriasi.
dartos dartos.
day hospital hospital de dia.
deaf sord -a.
deaf-blindness sordceguera, sordceguesa.
deaf-mute sordmut -uda.
deaf-muteness sordmudesa.
deafness sordera, sordesa.
death mort.
death agony extremitud.
debride desbridar.
debridement desbridament.
decalcification descalcificació.
decalvant decalvant.
decay cariarse, corcarse.
deciduous decidu -ídua.
decompensated descompensat -ada.
decompensation descompensació.
decompression descompressió.
decorticate decorticar.
decubitus decúbit.
decussation decussació.
deep sleep sopor
defecate defecar, evacuar.

defecation defecació.
defervescence defervescència.
defibrillate desfibril·lar.
defibrillation desfibril·lació.
defibrillator desfibril·lador.
deficiency carència, deficiència, dèficit.
deflection deflexió.
deformity deformitat.
degenerate degenerar.
degeneration degeneració.
degenerescence degenerescència.
degenerescent degenerescent.
dehiscence dehiscència.
dehydration deshidratació.
dejection dejecció.
delirium deliri.
delitescence delitescència.
delivery part.
delivery room paritori.
deltoid deltoide.
deltoidal deltoïdal.
delusion deliri.
demineralisation desmineralització.
demineralise desmineralitzar-se.
demyenilisation desmielinització.
dendrite dendrita.
dengue dengue.
densitometry densitometria.
dental dental, dentari -ària.
dental alveolus encaix.
denticle denticle.
dentist dentista (o dentiste -a).
deoppilate desopilar.
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deoppilation desopilació.
depilation depilació.
depletion depleció.
depletive depletiu -iva.
deprave depravar.
depressant depressor -a.
depressor depressor -a.
dermal papilla papil·la.
dermalgia dermàlgia.
dermapathology dermatopatologia.
dermatitis dermatitis, dermitis.
dermatoid dermatoide.
dermatological dermatològic -a.
dermatologist dermatòleg -òloga.
dermatology dermatologia.
dermatolysis dermatòlisi.
dermatome dermàtom.
dermatomycosis dermatomicosi.
dermatomyositis dermatomiïtis.
dermatoneurosis dermatoneurosi.
dermatopathy dermatosi, dermatopatia.
dermatophytosis dermatofitosi.
dermic dèrmic -a.
dermis derma, dermis.
dermoid dermoide.
dermopathy dermopatia.
dermoreaction dermoreacció.
dermostosis dermostosi.
dermotomy dermotomia.
desensitisation dessensibilització.
desire orèxia.
desmoid desmoide.
desmology desmologia.
desquamation descamació, pelleranca.
detachment despreniment.
detergent detergent.
deterioration deteriorament.
detoxification desintoxicació.
detumescence detumescència.
detumescent detumescent.
develop a disease cursar.
deviate desviar-se.
devitalise desvitalitzar.
dexiocardia dexiocàrdia.
diabetes diabetis.
diabetic diabètic -a.
diacrisis diàcrisi.
diaeresis dièresi.
diagnose diagnosticar.
diagnosis diagnosi, diagnòstic.
diagnostic diagnòstic -a.
dialyse dialitzar.
dialysis diàlisi.
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diapedesis diapedesi.
diaphoretic diaforètic -a, sudorífic -a.
diaphragm diafragma.
diaphragmatitis diafragmatitis.
diaphragmatocele diafragmatocele.
diaphyseal diafisial.
diaphysis diàfisi.
diarrhoea 1. diarrea, descomposició.
2. còlic.
diarrhoeic diarreic -a.
diarthrosis diartrosi.
diascopy vitropressió.
diastaltic diastàltic -a.
diastasis diàstasi.
diastema diastema.
diastole diàstole.
diastolic diastòlic -a.
diastrophy diastròfia.
diathesis diàtesi.
diathetic diatètic -a.
diazo reaction diazoreacció.
dicephalous dicèfal -a.
dicephaly dicefàlia.
didymus dídim -a.
die expirar.
diencephalon diencèfal.
diet dieta.
dietotherapy dietoteràpia.
digastric digàstric -a.
digest digerir.
digestibility digestibilitat.
digestion digestió.
digestive digestiu -iva.
digestive system aparell digestiu.
digital examination tacte.
dilate dilatar.
dilator dilatador -a.
dioptre diòptria.
diphtheria diftèria.
diphtherial diftèric -a.
diphtheritic diftèric -a.
diphyodont difiodont -a.
diplegia diplegia.
diploe díploe.
diplogenesis diplogènesi.
diplopia diplopia.
diplopic diplòpic -a.
dipody dipòdia.
dirt ronya.
disc 1. disc. 2. discal.
discharge 1. alta. 2. fluix.
discharge papers comunicat d’alta,
informe d’alta.
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discission discissió.
discontinuity solució.
disease afecció, mal, infermetat.
disglossic disglòssic -a.
disinfect desinfectar.
dislocate 1. dislocar. 2. luxar. 3. espunyir-se.
dislocation 1. dislocació, detorsió,
luxació. 2. espunyida.
dismorfism dismorfisme.
disomia disomia.
disorder afecció, trastorn.
dissect dissecar.
dissection dissecció.
dissector dissector -a.
dissimilate desassimilar.
dissimilation desassimilació.
distal distal.
distended abdomen abdomen distés.
disturbance pertorbació.
diuresis diüresi.
diuretic diürètic -a.
diverticular diverticular.
diverticulitis diverticulitis.
diverticulosis diverticulosi.
diverticulum diverticle.
divulsion divulsió.
dizygotic twin bessó -ona dizigòtic -a.
dizziness mareig.
do haemodyalisis hemodialitzar.
docimasia docimàsia.
docimastic docimàstic -a.
doctor doctor -a, facultatiu -iva, metge
-essa.
dolichocolon dolicocòlon.
dome cúpula.
donor donant.
dorsal dorsal.
dose dosi.
double chin papada.
Down syndrome síndrome de Down.
dracunculosis dracunculosi.
drain 1. dren. 2. drenar.
drainage drenatge.
drepanocyte drepanòcit.
drepanocytosis drepanocitosi.
dressing apòsit.
drill extractor arrancasondes.
drip 1. goteig. 2. goter.
dropsical hidròpic -a.
drug droga.
drug addict 1. drogoaddicte -a.
2. drogat -ada.

drug addiction drogoaddicció.
drug preparation preparat.
dryness xerosi.
duct via.
dull sord -a.
dullness matitat.
duodenal duodenal.
duodenitis duodenitis.
duodenotomy duodenotomia.
duodenum duodé.
dura mater duramàter, paquimeninge.
dural dural.
dwarf nano -a.
dwarfism nanisme.
dynamogenesis dinamogènesi.
dysaesthesia disestèsia.
dysarthria disàrtria.
dysarthric disàrtric -a.
dysbasia disbàsia.
dyschezia disquèzia.
dyschromatopsia discromatòpsia.
dyschromia discromia.
dyscrasia discràsia.
dysendocrinia disendocrínia.
dysenteric disentèric -a.
dysentery disenteria.
dysfunction disfunció.
dysgenesis disgenèsia.
dysgeusia paragèusia.
dyshidrosis dishidrosi.
dyskeratosis disqueratosi.
dyskinesia discinèsia.
dyslalia dislàlia.
dyslalic dislàlic -a.
dyslexia dislèxia.
dyslexic dislèxic -a.
dysmenorrhoea dismenorrea.
dysmimia dismímia.
dysmnesia dismnèsia.
dysorexia disorèxia.
dysosmia disòsmia.
dysostosis disostosi.
dyspareunia disparèunia.
dyspepsia dispèpsia.
dyspeptic dispèptic -a.
dysphagia disfàgia.
dysphemia disfèmia.
dysphonia disfonia.
dysplasia displàsia.
dysplastic displàstic -a.
dyspnoea dispnea.
dyspnoeic dispneic -a.
dyspraxia dispràxia.
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dysproteinaemia disproteïnèmia.
dysrhythmia disrítmia.
dysthanasia distanàsia.
dysthermia distèrmia.
dystocia distòcia.
dystocial distòcic -a.

dystonia distonia.
dystopia distòpia.
dystrophic distròfic -a.
dystrophy distròfia.
dysuria disúria.
dysuric disúric -a.

E
ear orella.
ear discharge otorrea.
ear lobe peçó.
ear surgery audiocirurgia.
eardrum tambor.
earphone audífon.
ebola ebola.
eburnation eburnació.
ecchymosis sangtraït.
echinococcosis equinococcosi.
echocardiography ecocardiografia.
echoencephalogram ecoencefalograma.
echoencephalography ecoencefalografia.
echogram ecograma.
echographic ecogràfic -a.
eclampsia eclàmpsia.
eclamptic 1. eclàmptica. 2. eclàmptic -a.
ecophysiology ecofisiologia.
ecovirus ecovirus.
ectasy èctasi.
ecthyma ectima.
ectomelia ectromèlia.
ectopagus ectòpag -a.
ectoparasite ectoparàsit.
ectopia ectòpia.
ectopic ectòpic -a.
ectropion ectropi.
eczema èczema.
eczematous eczematós -osa.
edema edema, embassament, unflor,
inflor.
edematose edematós -osa.
effector efector -a.
effeminacy feminisme.
efference eferència.
efferent eferent.
efflorescence eflorescència.
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effluviotherapy efluvioteràpia.
efflux derramament.
effluxion efluxió.
effusion vessament.
egophony egofonia.
ejaculate ejacular.
ejaculation ejaculació.
ejaculator ejaculador -a.
ejaculatory ejaculatori -òria.
ejaculatory duct conducte ejaculatori.
ejection ejecció.
elastosis elastosi.
elbow colze.
electric scalpel bisturí elèctric.
electrocardioencephalogram electrocardioencefalograma.
electrocardiogram electro, electrocardiograma.
electrocardiograph electrocardiògraf.
electrocardiography electrocardiografia.
electrocautery electrocauteri.
electrocoagulation electrocoagulació.
electrodiagnosis electrodiagnosi.
electrodiagnostic electrodiagnòstic.
electroencephalogram electroencefalograma.
electroencephalograph electroencefalògraf.
electroencephalographic electroencefalogràfic -a.
electroencephalography electroencefalografia.
electromedicine electromedicina.
electromiogram electromiograma.
electromiography electromiografia.
electroneurography electroneurografia.
electrophysiological electrofisiològic -a.
electrophysiology electrofisiologia.
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electropuncture electropuntura.
electroradiology electroradiologia.
electroshock electroxoc.
electrosurgery electrocirurgia.
electrotherapeutic electroteràpic -a.
electrotherapy electroteràpia.
elephantiasis elefantiasi.
eliminate eliminar.
eliminating eliminant.
ellephantiatic elefantíac -a.
elliptocyte el·liptòcit.
elliptocytosis el·liptocitosi.
elongation elongació.
emaciated emaciat -ada.
emaciation emaciació.
emasculator emasculador.
embalm embalsemar.
embalming embalsemament.
embolectomy embolectomia.
embolism embòlia, embolisme.
embrocate embrocar.
embrocation embrocació.
embryo embrió.
embryocardia embriocàrdia.
embryopathy embriopatia.
embryotome embriòtom.
embryotomy embriotomia.
emergency urgència.
emergency room urgència.
emesis èmesi.
emetic vomitiu -iva.
eminence eminència.
emmetropia emmetropia.
emmetropic emmetrop, emmetròpic -a.
emollient emol·lient.
emphractic emfràctic -a.
emphraxis emfraxi.
emphysema emfisema.
empyema empiema.
empyesis empiesi.
emulgent emulgent.
emunction emunció.
emunctory emuntori -òria.
enamel esmalt.
enanthema enantema.
enanthematose enantematós -osa.
enarthrosis enartrosi.
encapsulate encapsular.
encephalalgia encefalàlgia.
encephalic encefàlic -a.
encephalitic encefalític -a.
encephalitis encefalitis.
encephalocele encefalocele.

encephalogram encefalograma.
encephalography encefalografia.
encephaloid encefaloide.
encephalomalacia encefalomalàcia.
encephalomyelitis encefalomielitis,
mieloencefalitis.
encephalon encèfal.
encephalopathy encefalopatia.
encephalosis encefalosi.
enchondroma encondroma.
encyst enquistarse.
encystment enquistament.
endbrain telencèfal.
endemia endèmia.
endemic endèmic -a.
endoarteriectomy endoarteriectomia.
endoarteritis endoarteritis.
endocardiac endocardíac -a.
endocarditis endocarditis.
endocardium endocardi.
endocervicitis endocervicitis.
endocolpitis endocolpitis.
endocranial endocranial.
endocrine endocrí -ina.
endocrinological endocrinològic -a.
endocrinology endocrinologia.
endocrinologyst endocrinòleg -òloga.
endocrinopathy endocrinopatia.
endocystitis endocistitis.
endodontics endodòncia.
endodontitis endodontitis.
endogastric endogàstric -a.
endogastritis endogastritis.
endogenous endogen -ògena.
endolymph endolimfa.
endometrioma endometrioma.
endometriosis endometriosi.
endometritis endometritis.
endometrium endometri.
endophlebitis endoflebitis.
endoscope endoscopi.
endoscopic endoscòpic -a.
endoscopy endoscòpia.
endoskeleton endoesquelet.
endosteum endosti.
endotheliome endotelioma.
endovenous endovenós -osa.
enema ènema, llavativa.
enema bag pera.
energy balance balanç energètic.
enervate enervar.
enervation malagana.
enophthalmia enoftàlmia.
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enteralgia enteràlgia.
enterectomy enterectomia.
enteric entèric -a, enteral.
enteritis enteritis.
enteroanastomosis enteroanastomosi.
enterobiasis enterobiasi.
enterocele enterocele.
enteroclysis enteròclisi.
enterocolitis enterocolitis.
enterolite enteròlit.
enteroplasty enteroplàstia.
enteropathy enteropatia.
enterorrhagia enterorràgia.
enterostomy enterostomia.
enterotome enteròtom.
entoptic entòptic -a.
entotic entòtic -a.
entropion entropi.
entry accés.
enucleate enuclear.
enucleation enucleació.
enuresis enuresi, incontinència.
enuretic enurètic -a.
enzymotherapy enzimoteràpia.
eosin eosina.
eosinopenia eosinopènia.
eosinophil eosinòfil -a.
eosinophilia eosinofília.
ependyma epèndima.
ependymitis ependimitis.
ephelis efèlide.
epicanthus epicant.
epicardium epicardi.
epicondyle epicòndil.
epicranium epicrani.
epicrisis epícrisi.
epicritical epicrític -a.
epidemic 1. epidèmia, passa, passera. 2.
epidèmic -a.
epidemicity epidemicitat.
epidemiological epidemiològic -a.
epidemiologist epidemiòleg -òloga.
epidemiology epidemiologia.
epidermal epidèrmic -a.
epidermal globus globus epidèrmic.
epidermis epidermis.
epidermoid epidermoide.
epididymis epidídim.
epidural epidural, peridural.
epidural anaesthesia epidural.
epidural space epidural.
epigastralgia epigastràlgia.
epigastric epigàstric -a.
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epigastrium epigastri.
epiglottic epiglòtic -a.
epiglottis epiglotis.
epilepsy epilèpsia, alferecia.
epileptic epilèptic -a.
epileptiform epileptiforme.
epiphora epífora.
epiphysary epifisial.
epiphysis epífisi.
epiplerosis epiplerosi.
epiploic epiploic -a.
epiploitis epiploïtis.
epiploon epipló.
episiotomy episiotomia.
epispadias epispàdies.
epistaxis epistaxi.
epistom epistoma.
epithalamial epitalàmic -a.
epithalamus epitàlem.
epithelioma epitelioma.
epithelium epiteli.
epitope epítop.
eponichium perioniqui.
equimosis equimosi.
equip medicalitzar.
eradicate eradicar.
erect erecte -a.
erectile erèctil.
erectility erectilitat.
erection erecció.
erector erector -a.
erethism 1. eretisme. 2. orgasme.
ergograph ergògraf.
ergometry ergometria.
ergotherapy ergoteràpia.
eruption erupció.
eruptive eruptiu -iva.
erysipelas erisipela.
erysipelatous erisipelatós -osa.
erysipeloid erisipeloide.
erysiphake erisífac.
erythema eritema.
erythematous eritematós -osa.
erythraemia eritrèmia.
erythroblast eritroblast.
erythroblastosis eritroblastosi.
erythrocyte eritròcit.
erythrocythaemia oligoeritrocitèmia.
erythrocytosis eritrocitosi.
erythrodermia eritrodèrmia.
erythrolysis eritròlisi.
erythromelalgia eritromelàlgia.
erythromelia eritromèlia.
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erythropoiesis eritropoesi.
erythrosis eritrosi.
essential essencial.
esthiomene 1. estiòmena. 2. estiomen
òmena.
etherism eterisme.
etherise eteritzar.
ethmoid etmoïdal.
ethmoid bone etmoide.
ethylic etílic -a.
eubiotics eubiòtica.
eucrasia eucràsia.
eucratic eucràtic -a.
eugenesic eugenèsic -a.
eugenic eugènic -a.
eugenics eugenèsia.
eunuchoidism eunucoïdisme.
eupepsia eupèpsia.
eupeptic eupèptic -a.
eurhythmic eurítmic -a.
eurhythmy eurítmia.
Eustachian tube trompa d’Eustaqui,
salpinge.
euthanasia eutanàsia.
euthanasic eutanàsic -a.
eutocia eutòcia.
eutocic eutòcic -a.
eutrophic eutròfic -a.
eutrophy eutròfia.
evacuant evacuant, evacuatiu -iva.
evacuate evacuar.
evagination evaginació.
eventration eventració.
eversion eversió.
evisceration evisceració.
examine reconéixer.
exanthema exantema.
exanthematic exantemàtic -a.
exanthematose exantematós -osa.
exarthrosis exartrosi.
excess mucus mucositat.
exclusion exclusió.
excoriate excoriar.
excoriation excoriació, pelat.
excoriative excoriatiu -iva.
excrement excrement.
excremental excrementici -ícia, excremental.
excrescence excrescència.
excreta excreta.
excrete excrementar, excretar.
excretion excreció.
excretory excretor -a, excretori -òria.

excretory system aparell excretor.
exeresis exèresi.
exfoliation exfoliació.
exhalation baf.
exhaustion esgotament.
exitus èxitus.
exocrine exocrí -ina.
exoendocrine exoendocrí -ina.
exomphalos exòmfal.
exopathic exopàtic -a.
exophoria exofòria.
exophthalmic exoftàlmic -a.
exophthalmos exoftàlmia.
exostosis exostosi, sobreòs.
expansion expansió.
expectorant expectorant.
expectorate expectorar.
expectoration expectoració.
expiration expiració.
expiratory expiratori -òria.
explore explorar.
expulsion expulsió.
exsanguination exsanguinació.
exsanguinotransfusion exsanguinotransfusió.
exsuction exsucció.
exsudation exsudació.
exsudative exsudatiu -iva.
extension extensió.
exteroceptive exteroceptiu -iva.
exteroceptor exteroceptor -a.
extirpation extirpació.
extracorporeal extracorpori -òria.
extraction extracció.
extrapyramidal extrapiramidal.
extrasystole extrasístole.
extrauterine extrauterí -ina.
extravascular extravascular.
extremity extremitat.
extubate desintubar.
exuberance exuberància.
exudate exsudat.
exude exsudar.
exulcerate exulcerar.
exulceration exulceració.
exutory exutori.
eye ull.
eye drops col·liri.
eyeball globus ocular.
eyebrow cella.
eyelash pestanya.
eyelid parpella.
eyepiece ocular.
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F
face cara.
face up de sobines, supí -ina.
facial angle angle facial.
facial paralysis prosopoplegia.
facial skeleton esplancnocrani.
facies fàcies.
factor factor.
failure col·lapse, insuficiència.
faint 1. desmai, batistot, malagana.
2. desmaiarse.
fainting esvaniment.
falcaemia falcèmia.
Fallopian tube trompa de Fal·lopi,
salpinge.
falx falç.
family doctor metge de família.
faradaic faradaic -a.
faradisation faradització.
faradise faraditzar.
fascia fàscia.
fascicle fascicle.
fasciculation fasciculació.
fasciitis fasciïtis.
fastigium fastigi.
fat greix.
fatigue fatiga.
favism favisme.
febrifuge febrífug -a.
fecal fecal.
fecaloma fecaloma.
feces 1. femta. 2. dejecció
feminisation feminització.
femoral femoral.
femoral artery artèria femoral.
femur fèmur.
fenestration fenestració.
ferrokinetics ferrocinètica.
ferropenic ferropènic -a.
ferrotherapy ferroteràpia.
ferrum ferro.
fertilise fecundar.
fertility fertilitat.
fertilisation fecundació.
ferule fèrula.
fetal attitude actitud fetal.
fever 1. febra, febrada. 2. temperatura.
feverish febril, febrós -osa, febrosenc -a.
fiberscope fibroscopi.
fiberscopy fibroscòpia.
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fibre cord funicle.
fibrillation fibril·lació.
fibrin fibrina.
fibrinaemia fibrinèmia.
fibrinogen fibrinogen.
fibrinogenic fibrinogen -ògena.
fibrinogenopenia fibrinogenopènia.
fibrinolysin fibrinolisina.
fibrinolysis fibrinòlisi.
fibrinuria fibrinúria.
fibroadenoma fibroadenoma.
fibrocartilage fibrocartílag.
fibrocartilaginous fibrocartilaginós -osa.
fibrochondroma fibrocondroma.
fibroelastosis fibroelastosi.
fibroid fibroide.
fibrolipoma fibrolipoma.
fibroma fibroma.
fibromatosis fibromatosi.
fibromyalgia fibromiàlgia.
fibromyoma fibromioma.
fibromyxoma fibromixoma.
fibroplasia fibroplàsia.
fibrosarcoma fibrosarcoma.
fibrosis fibrosi.
fibrositis fibrositis.
fibrothorax fibrotòrax, paquipleuritis.
fibula fíbula, peroné.
fibular peroneal.
filariasis filariosi.
fill empastar.
filling empast, plombatge.
finger dit.
first aid 1. primers auxilis. 2. cura.
fissure fissura.
fistula fístula, si.
fistulisation fistulització.
flabellation flabel·lació.
flank flanc.
flap manegot, penjoll, penjall.
flatulence 1. flatositat, flatulència.
2. gasos, ventositat.
flatulent flatós -osa, flatulent -a.
flatus flat.
flavour sabor.
flesh carn.
fleshiness carnositat.
fleshing carnot.
fleshy carnós -osa.
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flexor flexor.
flexure flexura.
flow from the veins extravenarse.
flu bout engripat -ada.
fluid therapy fluïdoteràpia.
fluidifying fluïdificant.
fluidifying agent fluïdificant.
fluorography fluorografia.
fluoroscope fluoroscopi.
fluoroscopy fluoroscòpia.
fluorosis fluorosi.
fluter-fibrillation aleteig.
flux flux.
fluxion fluxió.
fluxionary fluxionari -ària.
foetus fetus.
fold plec.
follicle fol·licle.
follicular fol·licular.
folliculitis fol·liculitis.
fontanelle fontanel·la.
food bolus bol alimentari.
foot 1. peu. 2. pedi -pèdia.
footling podàlic -a.
foramen forat.
forceps pinça, fòrceps.
forcipressure forcipressió.
forearm avantbraç.
forehead front.
forensic forense.
forensic doctor metge forense.
fork forqueta.
fossa fossa.
fountain font.
fovea fòvea.

fracture 1. fractura. 2. trencar.
fraenum fre.
framboesia frambèsia.
fraternal twin bessó -ona fratern -a.
freckle piga.
freeze congelar.
freeze cryogenically criogenitzar.
frenectomy frenectomia.
frequency freqüència.
frequent urination pol·laciúria.
frigid frígid -a.
frigidity frigidesa.
frigotherapy frigoteràpia.
front of the tongue predors.
frontal frontal.
frontal bone frontal.
frontalis muscle frontal.
frontoparietal frontoparietal, parietofrontal.
frozen shouder omàlgia.
fructosuria fructosúria.
fulminant fulminant.
fumigate fumigar.
functional funcional.
fungal growth fong.
fungosity fungositat.
funicular funicular.
funiculitis funiculitis.
furred saburrós -osa.
furrow solc.
furuncle furóncol, floronco.
furuncular furoncolós -osa.
furunculosis furunculosi.
furunculous furoncolós -osa.

G
gag obriboques.
galactagogue galactagog -a, lactagog -a.
galactocele galactocele.
galactogenous galactogen -ògena.
galactography galactografia.
galactophore galactòfor -a.
galactopoetic galactopoètic -a.
galactopoiesis galactopoesi, galactosi.
galactorrhoea galactorrea.
galactosaemia galactosèmia.
gallop galop.
galvanism galvanisme.

galvanisation galvanització.
galvanise galvanitzar.
galvanocautery galvanocauteri.
gamma globulin gammaglobulina.
ganglioma ganglioma.
ganglion gangli, ganglió.
ganglionary ganglionar.
ganglionitis ganglionitis.
ganglitis ganglitis.
gangrene gangrena, esfàcel
gangrenous gangrenós -osa, esfacelar.
gargoylism gargolisme.
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gasteral gastral.
gastralgia gastràlgia.
gastralgic gastràlgic -a.
gastrectasia gastrèctasi.
gastrectomy gastrectomia.
gastric gàstric -a.
gastricism gastricisme.
gastritis gastritis.
gastrocolic gastrocòlic -a.
gastroenteric gastroentèric -a.
gastroenteritis gastroenteritis.
gastroenterocolitis gastroenterocolitis.
gastroenterologist gastroenteròleg
-òloga.
gastroenterology gastroenterologia.
gastroenterostomy gastroenterostomia.
gastrointestinal gastrointestinal.
gastrojejunostomy gastrojejunostomia.
gastropathy gastropatia.
gastroperitonitis gastroperitonitis.
gastroptosis gastroptosi.
gastrorrhagia gastrorràgia.
gastrorrhoea gastrorrea.
gastroscope gastroscopi.
gastroscopy gastroscòpia.
gastrotomy gastrostomia.
gauze gasa.
gavage gavatge.
gemellus muscle bessó.
gemmotherapy gemmoteràpia.
genal genal.
general practitioner metge general.
genicular genicular.
genital genital, genitori -òria.
genitoplasty genitoplàstia.
genitourinary genitourinari -ària.
genoplasty genoplàstia.
genotherapy genoteràpia.
geotherapy geoteràpia.
geriatric geriàtric -a.
geriatrician geriatre -a.
geriatrics geriatria.
gericulture gericultura.
gerodermia gerodèrmia.
gerontic geròntic -a.
gerontoxon gerontòxon.
gestate gestar.
gestosis gestosi.
giardiosis giardiosi.
gigantism gigantisme.
gingival gingival.
gingivitis gingivitis, ulitis.
give contagiar, apegar, encomanar.
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give birth parir.
give oneself a hernia herniar-se.
gland glàndula.
glandular glandular, glandulós -osa.
glandular cancer adenosarcoma.
glandulation glandulació.
glanduliferous glandulífer -a.
glanduliform glanduliforme.
glans gland.
glasses ulleres.
glaucoma glaucoma.
glaucomatous glaucomatós -osa.
glenoid glenoide.
glenoidal glenoïdal.
glia glia.
glial glial.
glioma glioma.
gliosis gliosi.
globus globus.
globus pallidus pàl·lid.
glomerular glomerular, glomerulat
-ada.
glomerulus glomèrul.
glomerulitis glomerulitis.
glomerulonephritis glomerulonefritis.
glomic glòmic -a.
glomus glom.
glossalgia glossàlgia.
glossic glòssic -a.
glossitis glossitis.
glossodynia glossodínia.
glossopharyngeal glossofaringi -íngia.
glossoplegia glossoplegia.
glossoptosis glossoptosi.
glossotomy glossotomia.
glottal glotal.
glottic glòtic -a.
glottis glotis.
glottitis glotitis.
glucose glucosa.
gluteal gluti -útia.
gluteal muscles gluti -útia.
gluttonous gular.
glycaemia glucèmia, glicèmia.
glycorrhachia glicoràquia.
glycosuria glucosúria, glicosúria.
gnawed ratat -ada.
go hoarse enrogallar.
go numb entumir.
goitre goll, estrumitis, gotirló.
goitrous gollut -uda.
gomphosis gomfosi.
gonad gònada.
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gonadal gonadal.
gonagra gonagra.
gonalgia gonàlgia.
gonalgic gonàlgic -a.
gonathritis gonartritis.
gonococcia gonocòccia.
gonococcic gonocòccic -a.
gonoduct gonoducte.
gonopore gonòpor.
gonorrhoea gonorrea.
gonorrhoeal, gonorreic -a.
gout gota.
gouty gotós -osa, poagrós -osa, artètic -a.
graft 1. empelt. 2. empeltar.
grafting empelt, empeltament.
granulate granular-se.
granulation granulació.
granule grànul.
granulocytopoiesis granulocitopoesi.
granulocytosis granulocitosi.
granuloma granuloma.
granulomatosis granulomatosi.

granulomatous granulomatós -osa.
granulosa cell granulosa.
granulosis granulosi.
graphospasm grafoespasme.
gravel gravel·la.
greater tuberosity of humerus tròquiter.
grime ronya.
grin rictus.
groin engonal.
groove cissura.
gryposis griposi.
gum geniva.
gumma goma.
gummatous gomós -osa.
gustative gustatiu -iva.
gustatory gustatori -òria.
guttural gutural.
gynaecologic ginecològic -a.
gynaecologist ginecòleg -òloga.
gynaecology ginecologia.
gynaecomastia ginecomàstia.

H
habit hàbit.
haemagglutination hemoaglutinació.
haemangioma hemangioma.
haemarthrosis hemartrosi.
haematemesis hematèmesi.
haematic hemàtic -a.
haematidrosis hematidrosi.
haematoblast hematoblast.
haematocele hematocele.
haematochezia hematoquèzia.
haematocrit hematòcrit.
haematocrit centrifuge hematòcrit.
haematogen hematogen -ògena.
haematological hematològic -a.
haematologist hematòleg -òloga.
haematology hematologia.
haematoma hematoma.
haematometra hematomètria.
haematomyelia hematomièlia.
haematopoiesis hematopoesi, hemopoesi.
haematopoietic hematopoètic -a,
hemopoètic -a.
haematosalpinx hemosàlpinx.

haematosis hematosi.
haematous hematós -osa.
haematozoon hematozou.
haematuria hematúria.
haemobilia hemobília.
haemoblastosis hemoblastosi.
haemochromatosis hemocromatosi.
haemoconcentration hemoconcentració.
haemodialysis hemodiàlisi.
haemodilution hemodilució.
haemodyaliser hemodialitzador.
haemodynamics hemodinàmica.
haemoglobin hemoglobina.
haemoglobinaemia hemoglobinèmia.
haemoglobinometre hemoglobinòmetre.
haemoglobinopathy hemoglobinopatia.
haemoglobinuria hemoglobinúria.
haemolysin hemolisina.
haemolysis hemòlisi.
haemolytic hemolític -a.
haemolysable hemolitzable.
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haemolyse hemolitzar.
haemopathic hemopàtic -a.
haemopathy hemopatia, hematopatia.
haemophilia hemofília.
haemophiliac hemofílic -a.
haemophtalmus hemoftàlmia.
haemoptoic hemoptoic -a.
haemoptysic hemoptísic -a.
haemoptysis hemoptisi.
haemorrhage hemorràgia, sangfluix.
haemorrhagic hemorràgic -a.
haemorrhoea hemorrea.
haemorrhoids hemorroide.
haemorrhoidal hemorroïdal.
haemosialemesis hemosialèmesi.
haemosiderin hemosiderina.
haemosiderosis hemosiderosi.
haemospasia hemospàsia.
haemostasis hemostàsia.
haemostat hemòstat.
haemostatic hemostàtic -a.
haemostatic substance hemostàtica.
haemotherapy hemoteràpia.
haemothorax hemotòrax.
haemotoxin hemotoxina
hair cabell, capil·lar, pilós -osa.
hair bulb bulb pilós.
hairloss peladella.
hairy pilós -osa.
halitosis halitosi, ozostomia.
hamarthritis hamartritis.
hamartoma hamartoma.
hamate bone ganxut.
hammer martell.
hand mà.
handle mànec.
hangover ressaca.
hard chancre xancre.
hard palate cel.
hard round stools escíbal.
haustrum haustre.
have a stroke ferir.
have an abortion avortar.
having flu symptoms gripós -osa.
having ringworm tinyós -osa.
head bandage capistre.
head cap.
heal cicatritzar, pellar.
healer curador -a.
healing cicatritzant, encarnadura, pelladura.
health 1. salut. 2. sanitari -ària.
health care assistència sanitària.
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health centre centre de salut.
health worker sanitari -ària.
hear oir.
hearing oïda, orella.
hearing aid audiòfon.
heart 1. cor. 2. cardíac -a.
heart attack infart.
heart block bloqueig cardíac.
heart surgeon cardiocirurgià -ana.
heat calor.
heatburn ardor.
heel taló.
heel bone 1. calcany. 2. calcani -ània.
heightening puja.
helcoplasty helcoplàstia.
heliophobia heliofòbia.
heliosis heliosi.
heliotherapy helioteràpia.
helix hèlix.
helmet casc.
helminthiasis helmintiasi.
helminthic helmíntic -a.
hemeralopia hemeralopia.
hemeralopic hemeralop -a.
hemianopia hemianopia.
hemianopsia hemianòpsia.
hemiatrophy hemiatròfia.
hemiballism hemibal·lisme.
hemichorea hemicorea.
hemicrania hemicrània.
hemiparesis hemiparèsia.
hemiplegia hemiplegia.
hemiplegic hemiplègic -a.
hemisphere hemisferi.
hepatargia hepatàrgia.
hepatectomy hepatectomia.
hepatic hepàtic -a.
hepatic portal vein porta.
hepatitic hepatític -a.
hepatitis hepatitis.
hepatisation hepatització.
hepatocele hepatocele.
hepatolisis hepatòlisi.
hepatology hepatologia.
hepatomegaly hepatomegàlia.
hepatoscopy hepatoscòpia.
herbal medicine fitoteràpia.
herbal therapy filoteràpia.
herbalist fitoterapeuta.
hermaphroditic hermafrodita.
hermaphroditism hermafroditisme.
hernia hèrnia, trencadura.
hernial herniari -ària.
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herniate herniar.
herniated herniat -ada.
herniation herniació.
herniotomy herniotomia.
hernious herniós -osa.
heroin heroïna.
heroin addict heroïnòman -a.
herpes herpes, brià.
herpes zoster herpes zòster, zòster.
herpetic herpètic -a, brianós -osa.
herpetiform herpetiforme.
herpetism herpetisme.
heteroantibody heteroanticòs.
heteroantigen heteroantigen.
heterophonic heteròfon -a.
heterophony heterofonia.
heterophoria heterofòria.
heterophthalmy heteroftàlmia.
heteroplasty heteroplàstia.
heterotransplant heterotrasplantament.
hetorologous insemination inseminació heteròloga.
hiatus hiat.
hiccup 1. xanglot, sanglot, singlot.
2. xanglotar, sanglotar, singlotar.
hidradenitis hidrosadenitis.
hilar hilar.
hilum hilum, hil.
hip maluc, anca.
hip bone cia, coxal.
hippocampus hipocamp.
Hippocratic hipocràtic -a.
hippocratism hipocratisme.
hirsute hirsut -a, pelut -uda.
hirsutism hirsutisme.
histiocytosis histiocitosi.
histocompatibility histocompatibilitat.
histoid histoide.
histoincompatibility histoincompatibilitat.
histolysis històlisi.
histolytic histolític -a.
histopathologic histopatològic -a.
histopathology histopatologia.
histoplasmosis histoplasmosi.
histotomy histotomia.
hoarse ronc -a.
hoarseness ronquera, rautija, rutija,
rogall.
hock garreta.
holter holter.
homeopath homeòpata.

homeopathic homeopàtic -a.
homeopathy homeopatia.
homocystinuria homocistinúria.
homolateral homolateral.
homologous insemination inseminació homòloga.
homoplasty homoplàstia.
hook erina, ganxo.
hookworm ancilostomiasi.
hormone hormona.
hormone therapy hormonoteràpia.
horny callós -osa.
horripilation horripilació.
hospital 1. hospital. 2. hospitalari -ària.
hospitalisation hospitalització.
hospitalise hospitalitzar.
host hoste, hostatger -a.
hot pack foment.
houseman intern -a.
humeral humeral.
humeroulnar humerocubital.
humerus húmer.
humor humor.
hump gepa.
hunger fam.
hyalin hialoide.
hyalitis hialitis.
hybridoma hibridoma.
hydatid hidàtide, hidatídic -a.
hydatidosis hidatidosi.
hydatism hidatisme.
hydradenitis hidroadenitis.
hydramnios hidramni.
hydrargyria hidrargíria.
hydrargyrism hidrargirisme, mercurialisme.
hydrarthrosis hidroartrosi.
hydrocele hidrocele.
hydrocephalic hidrocèfal -a.
hydrocephaly hidrocefàlia.
hydrocistoma hidrocistoma.
hydrology hidrologia.
hydromassage hidromassatge.
hydronephrosis hidronefrosi.
hydropericardium hidropericardi.
hydrophobia hidrofòbia.
hydrophobic 1. hidròfob -a. 2. hidrofòbic -a.
hydrophthalmia hidroftàlmia.
hydropic hidròpic -a.
hydropneumothorax hidropneumotòrax.
hydrops hidropesia.
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hydrorrhoea hidrorrea.
hydrosadenitis vèrtola.
hydrotherapic hidroteràpic -a.
hydrotherapist hidroterapeuta.
hydrotherapy hidroteràpia.
hydrothorax hidrotòrax.
hygiene higiene.
hygienism higienisme.
hygroma higroma, hidroma.
hymen himen.
hyoid bone hioide.
hyperactivity hiperfuncionament.
hyperacusis hiperacúsia.
hyperaemia hiperèmia.
hyperaesthesia hiperestèsia.
hyperaesthetic hiperestèsic -a.
hypercalcaemia hipercalcèmia.
hypercalciuria hipercalciúria.
hypercapnia hipercàpnia.
hyperchlorhydria hiperclorhídria.
hyperchlorhydric hiperclorhídric -a.
hypercholesterolaemia hipercolesterolèmia.
hyperchromia hipercromia.
hypercrisis hipercrisi.
hyperemesis hiperèmesi.
hyperepinephrism hiperepinefrisme.
hyperergy hiperergia.
hyperglobulia hiperglobúlia.
hyperglycaemia hiperglucèmia.
hyperglycaemic hiperglucèmic -a.
hypergonadism hipergonadisme.
hyperhidrosis hiperhidrosi.
hyperinsulinism hiperinsulinisme.
hyperkalaemia hipercalèmia.
hyperkeratosis hiperqueratosi, hiperceratosi.
hyperkinesis hipercinèsia.
hyperlipidaemia hiperlipèmia.
hyperlipoproteinaemia hiperlipoproteïnèmia.
hypermenorrhoea hipermenorrea.
hypermetropia hipermetropia.
hypernephroma hipernefroma.
hyperope hipermetròpic -a.
hyperopic hipermetròpic -a.
hyperostosis hiperostosi.
hyperoxia hiperòxia.
hyperparathyroidism hiperparatiroïdisme.
hyperpituitarism hiperpituïtarisme.
hyperplasia hiperplàsia.
hyperplastic hiperplàsic -a.
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hyperpnoea hiperpnea.
hyperptyalism salivació.
hyperpyrexia hiperpirèxia.
hyperreflexia hiperreflèxia.
hypersecretion hipersecreció.
hypersensitive hipersensible.
hypersensitivity hipersensibilitat.
hypersomnia hipersòmnia.
hypersuprarenal hipersuprarenal.
hypersuprarenalism hipersuprarenalisme.
hypertension hipertensió.
hypertensive 1. hipertens -a.
2. hipertensiu -iva.
hyperthermal hipertèrmic -a.
hyperthermia hipertèrmia.
hyperthimic hipertímic -a.
hyperthimism hipertimisme.
hyperthyroid hipertiroïdal.
hyperthyroidism hipertiroïdisme.
hypertonia hipertonia.
hypertonic hipertònic -a.
hypertrichosis hipertricosi.
hypertrophic hipertròfic -a.
hypertrophy 1. hipertròfia. 2. hipertrofiar.
hyperuricaemia hiperuricèmia.
hyperventilation hiperventilació.
hypervitaminosis hipervitaminosi.
hypervolaemia plerosi.
hyphaemia hipema.
hypnology hipnologia.
hypnotherapy hipnoteràpia.
hypoacusis hipoacúsia.
hypoallergenic hipoal·lèrgic -a.
hypocalcaemia hipocalcèmia.
hypocapnia hipocàpnia.
hypochlorhydria hipoclorhídria.
hypochlorhydric hipoclorhídric -a.
hypochondrium hipocondri.
hypochromia hipocromia.
hypodermic hipodèrmic -a.
hypodermis hipoderma.
hypofunction hipofunció.
hypogastric hipogàstric -a.
hypogastrium hipogastri.
hypoglossal hipoglòs -ossa.
hypoglycaemia hipoglucèmia.
hypogonadism hipogonadisme.
hypomenorrhoea hipomenorrea.
hypoparathyroidism hipoparatiroïdisme.
hypohaemia hipofisectomia.
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hypophysectomy hipohemia.
hypophysis hipòfisi.
hypopituitarism hipopituïtarisme.
hypoplasia hipoplàsia.
hypopyon hipopi.
hyposistolia hiposistòlia.
hypostasis hipòstasi.
hypostatic hipostàtic -a.
hyposthenia hipostènia.
hypotension hipotensió.
hypotensive hipotens -a.
hypothalamic hipotalàmic -a.
hypothalamus hipotàlem.
hypothenar hipotènar.
hypothermia hipotèrmia.
hypothermic hipotèrmic -a.
hypothymia hipotimisme.

hypothymic hipotímic -a.
hypothyroid hipotiroïdal.
hypothyroidism hipotiroïdisme.
hypotonia hipotonia.
hypotonic hipotònic -a.
hypotrophy hipotròfia.
hypoventilation hipoventilació.
hypovitaminosis hipovitaminosi.
hypovolaemia hipovolèmia.
hypovolaemic hipovolèmic -a.
hypoxia hipòxia.
hypsodont hipsodont -a.
hysterectomy histerectomia.
hysterocele histerocele.
hysterography histerografia.
hysterotomy histerotomia.

I
iatric iàtric -a.
iatrogenesis iatrogènesi, iatrogènia.
iatrogenic iatrogènic -a.
ichor icor.
ichorous icorós -osa.
ichthyosis ictiosi.
ictus ictus.
ICU UCI.
identical twin bessó -ona idèntic -a.
identification identificació.
idiocy idiòcia, idiotesa.
idioglossia idioglòssia.
idiopathic idiopàtic -a.
idiopathy idiopatia.
idiotic idiota.
ileal ileal.
ileitis ileïtis.
ileocecal ileocecal.
ileostomy ileostomia.
ileum íleum, ili.
ileus íleus, ili.
ilia illada.
iliac ilíac -a.
ilium ili, ílium.
ill malalt -a, mal -a.
illness malaltia, mal.
imaging imaginologia.
immunizatory immunitzant.
immobilisation immobilització.

immune immune.
immunity immunitat.
immunitary immunitari -ària.
immunisation immunització.
immuniser immunitzador.
immunochemistry immunoquímica.
immunocompatibility immunocompatibilitat.
immunocompetence immunocompetència.
immunodeficiency immunodeficiència.
immunodeficient immunodeficient.
immunogen immunogen -ògena.
immunologic immunològic -a.
immunologist immunòleg -òloga.
immunology immunologia.
immunopathology immunopatologia.
immunostimulant immunoestimulant.
immunosuppressant immunosupressor -a.
immunosuppression immunosupressió.
immunotherapy immunoteràpia.
impact impacte.
impaction impacció.
imperforated imperforat -ada.
imperforation imperforació.
impetiginous impetiginós -osa.
impetigo impetigen.
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implant 1. implant. 2. implantar.
implantation implantació.
impotence impotència.
impotent impotent.
impression impressió.
imprint impressió.
inanition inanició, inèdia.
incision incisió, font.
incisor incisiva.
incompatibility incompatibilitat.
incontinence incontinència.
incoordination incoordinació.
incubation incubació.
incubation period delitescència.
incubus íncube.
index finger dít índex, índex.
indican indican.
indicanuria indicanúria.
indication indicació.
indigestion indigestió, enfit, ventrellada.
indisposed indisposat.
indisposition indisposició.
induration induració.
inert inert.
inertia inèrcia.
infantile infantil.
infantilism infantilisme.
infarcted infartat -ada.
infect contaminar, infectar.
infection infecció.
infectious infecciós -osa.
infectious disease infectocontagiós
-osa.
infective infecciós -osa.
infertility infertilitat.
infest infestar.
infestation infestació.
infiltrate infiltrar.
infiltrated substance infiltrat.
infiltration infiltració.
infirmary infermeria.
inflame inflamar.
inflamed inflamat -ada.
inflammation inflamació.
inflammation of the vocal chords
corditis.
inflammatory inflamatori -òria.
inflation embotornament.
influenza grip, influença.
influenzal gripal.
infraorbital infraorbitari -ària.
infundibulum infundíbul.
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infusion infusió.
ingest ingerir.
ingesta ingesta.
ingrowing nail unglera.
inguinal engonal, inguinal.
inhalant inhalant.
inhale inhalar.
inhaler inhalador.
inhibit inhibir.
inhibition inhibició.
inhibitor inhibidor.
inhibitory inhibidor -a.
inject injectar.
injectable injectable.
injection injecció.
injure ferir, lesionar.
injured ferit ida.
injury ferida, lesió.
innervate innervar.
innervating innervador -a.
innervation innervació.
inoculate inocular.
inorganic inorgànic -a.
inosclerosis inoesclerosi.
inotropic inotròpic -a.
inotropism inotropisme.
insalivate insalivar.
insalivation insalivació.
insemination inseminació.
inseminator inseminador -a.
insertion inserció.
insidious insidiós -osa.
insole plantilla.
inspiration inspiració.
inspiratory inspiratori -òria.
inspire inspirar.
inspirometre inspiròmetre.
instep empenya.
insufflation insuflació.
insufflator insuflador.
insulin insulina.
insulinaemia insulinèmia.
insulinoma insulinoma.
intensive care cura intensiva.
intensive care unit unitat de cures
intensives.
interarticular interarticular.
intercadence intercadència.
intercadent intercadent.
intercervical intercervical.
interclavicle interclavícula.
intercostal intercostal.
intercostal neuralgia costàlgia.
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intercurrent intercurrent.
intercutaneous intercutani -ània.
interdental interdental.
interdigital interdigital.
interlobar interlobular.
intermaxillary intermaxil·lar.
intermission intermissió.
intermittence intermitència.
intermuscular intermuscular.
internal intern -a.
internal haemorrhage vessament.
internist internista (o interniste -a).
interoceptive interoceptiu -iva.
interoceptor interoceptor.
interosseous interossi òssia.
interparietal interparietal.
interstice interstici.
intertrigo intertrigen.
intervention intervenció.
intervertebral intervertebral.
intestinal intestinal, celíac -a.
intestine budell, intestí, tripa.
intima íntim -a.
intolerance intolerància.
intoxication by barbiturics barbiturisme.
intra-abdominal intraabdominal.
intra-aortic balloon baló de contrapulsació.
intracardiac intracardíac -a.
intracerebral intracerebral.
intradermal intradèrmic -a.
intradermal test intradermoreacció.
intralobar intralobular.
intraluminal intraluminal.
intramural intramural.
intramuscular intramuscular.
intraocular intraocular.
intraspinal intraraquidi -ídia.
intrathecal intratecal.
intrauterine intrauterí -ina.
intravaginal intravaginal.
intravasation intravasació.
intravascular intravascular.
intravenous intravenós -osa.
introit introit.
introversion introversió.
intubation intubació.
intubator intubador.
intube intubar.
invaginate invaginar.

invagination invaginació.
inversion inversió.
invigorating cordial.
iodide iòdide.
iodinated iodat -ada.
iodine therapy ionoteràpia.
iodism iodisme.
iodotherapy iodoteràpia.
ionogram ionograma.
iontophoresis iontoforesi.
ipecac ipecacuana.
iridectomy iridectomia.
irideremia iriderèmia.
iridian iridià -ana, irídic -a.
iridology iridologia, iridodiagnosi.
iridoplegia iridoplegia.
iridotomy iridotomia.
iris iris.
iritis iritis.
irradiation irradiació.
irreductible irreductible.
irrigation irrigació.
irritability irritabilitat.
irritate exacerbar.
ischaemia isquèmia.
ischaemic isquèmic -a.
ischiagra isquiagra.
ischiatic isquiàtic -a.
ischidrosis isquidrosi.
ischiofemoral isquiofemoral.
ischium isqui, isquium, ballador de
l’anca.
ischuretic iscurètic.
ischuria iscúria.
isoagglutination isoaglutinació.
isoagglutinin isoaglutinina.
isocoria isocòria.
isoimmunisation isoimmunització.
isolation aïllament.
isopathy isopatia.
isosthenuria isostenúria.
isotherapy isoteràpia.
isotonic isotònic -a.
isotransplantation isoempelt.
isthmian ístmic -a.
isthmitis istmitis.
isthmus istme.
itchy pruriginós -osa.
IUD diu.
ivory of tooth dentina.
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J
jaundice 1. icterícia, aliacrà. 2. ictèric -a.
jaundiced ictèric -a, safranat -ada.
jaw dentari, maxil·lar, queix.
jejunal jejunal.
jejunum jejú, jejúnum.
joint articulació.
jugal jugal.

jugomaxillary jugomaxil·lar.
jugular jugular.
juice suc.
junction unió.
juncture conjuntura.
juxtaglomerular juxtaglomerular.

K
kalaemia calièmia.
karyotype cariotip.
keloidosis queloïdosi.
keloma queloma.
keratectomy queratectomia, ceratectomia.
keratin queratina, ceratina.
keratinisation queratinització, ceratinització.
keratinise queratinitzar, ceratinitzar.
keratitis queratitis, ceratitis.
keratoconus queratocon, ceratocon.
keratoderma queratodèrmia, ceratodèrmia.
keratoma queratoma, ceratoma.
keratomalacia queratomalàcia, ceratomalàcia.
keratoplasty queratoplàstia, ceratoplàstia.
keratosis queratosi, ceratosi.
keratotomy queratotomia, ceratotomia.
kernicterus kernicterus.

ketoacidosis acidocetosi.
ketonuria cetonúria.
ketosis cetosi.
kidnapping segrest.
kidney renyó.
kidney tray renyonera.
kinaesthesia cinestèsia.
kinanaesthesia cinanestèsia.
kinesiotherapy cinesiteràpia, kinesiteràpia.
kinetosis cinetosi.
knee genoll.
knit together soldar-se.
knock-kneed garrut -uda, camatort -a.
knot nuc.
knuckle artell.
Koch bacillus bacil de Koch.
kraurosis craurosi.
kuru kuru.
kyphoscoliosis cifoscoliosi.
kyphotic cifòtic -a.

L
labial labial.
labiodental labiodental.
labium llavi.
labyrinth laberint.
labyrinthitis labirintitis.
lack of armony disharmonia.
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lacking carencial.
lacrimal lacrimal.
lacrimal fistula arixa.
lacrimation lacrimació.
lactacidaemia lacticèmia.
lactation lactància, lactació, alletament.
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lactation period lactància.
lacteal lacti làctia.
lactic acidaemia lactacidèmia.
lactiferous lactífer -a.
lactifugue lactífug -a.
lactobacillosis lactobacil·losi.
lactogenic galactagog -a.
lactosuria lactosúria.
lagophtalmic lagoftàlmic -a.
lagophtalmos lagoftàlmia.
lalling lal·lació.
lambdacism lambdacisme.
lambdoid lambdoide.
lambdoidal lambdoïdal.
lambliasis lambliasi.
lame coix -a.
lamella lamel·la.
lamellar lamel·lar.
lamellayed lamel·lat -ada.
lamina làmina.
lamina terminalis aula.
lancet postermera.
lanuginous lanuginós -osa.
lanugo lanugen.
laparocele laparocele.
laparoscope peritoneoscopi, laparoscopi.
laparoscopy peritoneoscòpia, laparoscòpia.
laparotomy laparotomia.
large intestine intestí gros.
large vomit vomitada.
larval larvat -ada.
laryngeal laringi -íngia.
laryngectomy laringectomia.
laryngismus laringisme.
laryngitis laringitis.
laryngological laringològic -a.
laryngologist laringòleg -òloga.
laryngology laringologia.
laryngomalacia laringomalàcia.
laryngoplegia laringoplegia.
laryngoscope laringoscopi.
laryngoscopy laringoscòpia.
laryngospasm laringoespasme.
laryngostomy laringostomia.
laryngotomy laringotomia.
larynx laringe.
laser therapy laserteràpia.
lassitude laxitud.
latency latència.
latent latent.
lateropulsion lateropulsió.

lateroversion lateroversió.
laxative laxant, solutiu -iva.
lead poisoning saturnisme.
leg cama.
legionella legionel·la.
legionellosis legionel·losi.
leiomyoma liomioma.
leishmaniasis leishmaniosi.
lemniscus lemnisc.
lenticular lenticular.
lentiginosis lentiginosi.
lentigo lentigen.
leontiasis leontiasi.
leper leprós -osa.
leporine leporí -ina.
lepothrix lepòtrix.
leproma leproma.
leprosarium leproseria.
leprosy lepra.
leprous leprós -osa.
leptomeninges leptomeninge.
leptospirosis leptospirosi.
lesion lesió.
lesser tuberosity of humerus troquí.
lethargic letàrgic -a.
lethargy letargia.
leucocytosis leucocitosi.
leucopathy leucopatia.
leukaemia leucèmia, leucosi.
leukaemic leucèmic -a.
leukaemoid leucemoide.
leukoagglutinin leucoaglutinina.
leukocyte leucòcit.
leukocytic leucocitari -ària, leucocític -a.
leukocytoma leucocitoma.
leukoencephalitis leucoencefalitis.
leukoma leucoma.
leukonichia leuconíquia.
leukopenia leucopènia.
leukoplakia leucoplàsia.
leukoplastic leucoplàstic -a.
leukopoiesis leucopoesi, leucocitopoesi, leucocitogènesi.
leukopoietic leucopoètic -a.
leukorrhoea leucorrea.
leukorrhoeal leucorreic -a.
leukotomy leucotomia.
levator elevador -a.
lice eggs llèmena.
lichen liquen, vérbol, bérbol.
lientery lienteria.
ligament lligament, pont.
ligamentopexy ligamentopèxia.
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ligation lligament.
ligature lligadura.
limb membre.
lingual lingual.
liniment liniment.
linitis linitis.
lip llavi.
lipaemia lipèmia.
lipidosis lipoïdosi.
lipiduria lipúria.
lipocaic lipocaic.
lipodystrophy lipodistròfia.
lipofibroma lipofibroma.
lipolysis lipòlisi.
lipoma lipoma.
lipomatosis lipomatosi.
liposarcoma liposarcoma.
liposuction liposucció.
lipothymy lipotímia.
listeriosis listeriosi.
lithiasic litiàsic -a.
lithiasis calculosi.
lithiasis litiasi.
lithic lític -a.
lithodyalisis litodiàlisi.
lithogenesis litogènesi.
lithogenic litogen -ògena.
lithology litologia.
litholysis litòlisi.
lithopedion litopedi, litopèdion.
lithoscope litoscopi.
lithoscopy litoscòpia.
lithotitry litotrícia.
lithotome litòtom.
lithotomic litotòmic -a.
lithotomy litotomia.
lithotripsy litotrípsia.
lithotriptic litotríptic -a.
lithotriptor litotriptor.
little finger dit xicotet, auricular.
livedo livedo.
liver fetge.
lividity lividesa.
loaiasis loaiasi.
lobar lobar.
lobate lobat -ada, lobulat -ada.
lobe lòbul.
lobectomy lobectomia.
lobotomise lobotomitzar.
lobotomy lobotomia.
lobular lobular, lobel·lar.
lobus lobus.
lochia loqui.
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locular locular.
logoplegia logoplegia.
logorrhoea logorrea.
loins renyonada.
long-sighted hipermetrop.
long-sightedness presbícia.
loop ansa.
loose thread desfila.
lophodont lofodont -a.
lordosis lordosi.
loss pèrdua.
loss of voice afonia.
lotion loció.
lower jaw mandíbula.
lues lues.
luetic luètic -a.
lumbago lumbago, lumbàlgia.
lumbar lumbar.
lumbar arthrosis lumbartrosi.
lumbar radiculopathy lumbociatàlgia.
lunate bone semilunar.
lung pit, pulmó.
lunula lúnula.
lupoid lupoide.
lupus 1. lupus. 2. lúpic -a.
lupus like lupoide.
luteal phase progestacional.
luteinic luteínic -a.
luteinisation luteïnització.
lymph limfa.
lymphadenia limfadènia.
lymphadenitis limfadenitis.
lymphadenoma limfadenoma.
lymphadenopathy limfadenopatia.
lymphangiectasis limfangièctasi.
lymphangioma limfangioma.
lymphangitis limfangitis.
lymphatic limfàtic -a.
lymphatism limfatisme.
lymphoblast limfoblast.
lymphocyte limfòcit.
lymphocytosis limfocitosi.
lymphogranuloma limfogranuloma,
limfogranulomatosi.
lymphography limfografia.
lymphoid limfoide.
lymphokine limfocina.
lympholysis limfòlisi.
lymphoma limfoma.
lymphomatoid limfomatoide.
lymphomatosis limfomatosi.
lymphopenia limfopènia.
lymphopoiesis limfopoesi.
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lysis lisi.
lythoscope litoscopi.

lythoscopy litoscòpia.

M
macrobiotics macrobiòtica.
macrocephalic macrocèfal -a.
macrocephaly macrocefàlia.
macrocyte macròcit.
macrocytosis macrocitosi.
macrodactyl macrodàctil -a.
macrodactylia macrodactília.
macroglossia macroglòssia, paquiglòssia.
macrognathism macrognàtia.
macronucleus macronucli.
macrosomia macrosomia.
macula màcula.
magnet therapy magnetoteràpia.
make nauseous tragitar.
malabsorption malabsorció.
malacia malàcia.
malaise malestar.
malar malar.
malaria malària.
malaria patient palúdic -a.
malarial palúdic -a.
male midwife llevador -a.
malformation malformació.
malignant maligne -a.
malignant melanoma melanosarcoma.
malleolar mal·leolar.
malleolus mal·lèol.
malleus martell.
malnourished malnodrit ida.
malnutrition malnutrició, desnutrició,
subnutrició.
malocclusion maloclusió.
mamilla mamil·la.
mamillary mamil·lar.
mammaplasty mamoplàstia, mastoplàstia.
mammary mamari -ària.
mammogram mamografia.
mammograph mamògraf.
mammography mamografia.
mandibular mandibular.
mandrel mandrí.
maneuver maniobra.

mantle mantell.
manubrium of malleus mànec.
marasmus marasme.
marsupialisation marsupialització.
masculinism masculinisme.
masculinisation masculinització.
mask màsquera.
masklike face màsquera.
massage massatge.
masseter masseter.
masseur masseuse massatgista (o massatgiste -a).
massotherapy massoteràpia.
mastalgia mastàlgia.
mastectomy mastectomia.
master formula fórmula magistral.
mastitis mastitis, cascadura, pèl de
mamella.
mastography mastografia.
mastoid mastoide.
mastoid process apòfisi mastoide.
mastoidal mastoïdal.
mastoiditis mastoïditis.
mastological mastològic -a.
mastologist mastòleg -òloga.
mastology mastologia.
mastopathy mastopatia.
mastopexy mastopèxia.
mastoptosis mastoptosi.
mastorrhagia mastorràgia.
maternity hospital maternitat.
matrical matrical.
matrix matriu.
mature madur -a.
maxillary maxil·lar.
maxillofacial maxil·lofacial.
maxilofrontal maxil·lofrontal.
measles pallola, rosa, sarampió, xarampió.
meatotomy meatotomia.
meatus meat.
mechanism mecanicisme.
mechanotherapeutic mecanoteràpic -a.
mechanotherapy mecanoteràpia.
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meconium meconi.
median medià -ana.
mediastinitis mediastinitis.
mediastinum mediastí.
medical mèdic -a, facultatiu -iva.
medical assistant practicant.
medical especialist metge especialista.
medical examination revisió mèdica.
medical reporting form informe de
lesions.
medicamentary medicamentari -ària.
medication medicació.
medicative medicamentós -osa.
medicinal mineral water aigua mineromedicinal.
medicine medicament, medicina.
medicine case farmaciola.
medicochirurgic medicoquirúrgic -a.
medicoforensic medicoforense.
medicolegal medicolegal.
medulla medul·la.
medulla oblongata bulb raquidi.
medullary medul·lar, mièlic -a.
medullation medul·lació.
medulloblastoma medul·loblastoma.
megacalycosis megacaliciosi.
megacolon megacòlon.
megaesophagus megaesòfag.
megalodontia melanodòncia.
megarectum megarecte.
meiosis miosi.
melancholy melancolia.
melanin melanina.
melanocytoma melanocitoma.
melanodermia melanodèrmia.
melanoglossia melanoglòssia.
melanoma melanoma.
melanosis melanosi.
melanuria melanúria.
melasma melasma.
melena melena.
melioidosis melioïdosi.
meloplasty meloplàstia.
melorheostosis melorreostosi.
member membre.
membrane membrana.
menacme menacme.
menarche menarquia.
mending piece pedaç.
meningeal meningi -íngia.
meningioma meningioma.
meningiomatosis meningiomatosi.
meningismus meningisme.
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meningitic meningític -a.
meningitis meningitis.
meningocele meningocele.
meningococcaemia meningococcèmia.
meningococcia meningocòccia.
meningoencephalitis meningoencefalitis.
meninx meninge.
meniscus menisc.
menopausal menopàusic -a.
menopause menopausa.
menorrhagia menorràgia.
menorrhagic menorràgic -a.
menorrhoeic menorreic -a.
menorrhoea menorrea.
menostasia menostàsia.
menstrual menstrual.
menstruate menstruar.
menstruation menstru, menstruació.
mephitic mefític -a.
meralgia meràlgia.
merycism mericisme.
mesencephalon mesencèfal.
mesenteric mesentèric -a.
mesenteritis mesenteritis.
mesentery mesenteri, entrevill.
mesocardium mesocardi.
mesocecum mesocec.
mesocephal mesocèfal -a.
mesocephalitis mesocefalitis.
mesocolon mesocòlon.
mesogastric mesogàstric -a.
mesogastrium mesogastri.
mesonephron mesonefre.
mesopic mesòpic -a.
mesorectum mesorecte.
mesosternum mesostern, mesostèrnum.
mesothelioma mesotelioma.
mesotherapy mesoteràpia.
metabole metàbole.
metabolic disorder metabolopatia.
metabolimetre metabolímetre.
metabolism metabolisme.
metacarpal metacarpià -ana.
metacarpus metacarp.
metachromatism metacromatisme.
metal shears cisalla.
metaphiseal metafisial.
metaphisis metàfisi.
metastasis metàstasi, letàlide.
metastasise metastatitzar.
metastatic metastàtic -a.
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metatarsal metatarsià -ana.
metatarsal bone metatarsià -ana.
metatarsalgia metatarsàlgia.
metatarsus metatars.
metathalamus metatàlem.
metopic metòpic -a.
metopion metopi, metòpion.
metopism metopisme.
metritis metritis.
metrorrhagia metrorràgia.
metrorrhoea metrorrea.
metrorrhoexis metrorrexi.
metroscope metroscopi.
metroscopy metroscòpia.
metrotomy metrotomia.
miasma miasma.
miasmic miasmàtic -a.
microaneurysm microaneurisma.
microangiopathy microangiopatia.
microcephalic microcèfal -a.
microcephaly microcefàlia, microcefalisme.
microchiria microquíria.
microcoria microcòria.
microcyte micròcit.
microdactylous microdactília.
microglossia microglòssia.
micrognathia micrognàtia.
microinfarct microinfart.
micromelia micromèlia.
microorchidism microorquídia.
microphony microfonia.
microphthalmia microftàlmia.
micropodia micropòdia.
micropsia micropia, micròpsia.
microsthesia microestèsia.
microstome micròstom -a.
microsurgeon microcirurgià -ana.
microsurgery microcirurgia.
miction micturició.
middle phalanx falangina.
middle finger dit del mig.
midwife matrona, comare, comarot.
migraine migranya.
migrainous migranyós -osa.
miliary tuberculosis granúlia.
milium mílium.
milk let-down pujada de la llet.
mineromedicinal mineromedicinal.
miotic miòtic -a.
mithridatism mitridatisme.
mitral mitral.
mobility mobilitat.

molar molar.
molar region queixalera.
mole mola.
molluscum mol·lusc.
monitor monitor.
monoblepsis monoblèpsia.
monocytosis monocitosi.
mononeuritis mononeuritis.
mononeuritis multiplex multineuritis.
mononucleosis mononucleosi.
monophtalmic monoftàlmic -a.
monoplegia monoplegia.
monorchism monorquídia.
monozygotic twin bessó -ona monozigòtic -a.
morbid morbós -osa, mòrbid -a.
morbidity morbiditat, morbilitat.
morbilliform morbil·lós -osa.
morbiphic morbífic -a.
morphea morfea.
morphine addict morfinòman -a.
morphinism morfinisme.
mother mare.
motricity motricitat.
mouth boca.
move back retrocedir.
muciferous mucífer -a.
muciform muciforme.
muciparous mucípar -a.
mucitis mucositis.
mucocele mucocele.
mucoid mucoide.
mucolytic mucolític -a.
mucopolysaccharidosis mucopolisacaridosi.
mucopurulent mucopurulent -a.
mucosa mucosa.
mucous 1. mucositat. 2. mucós -osa.
mucro mucró.
mucus moc.
multilobular multilobular.
mumps parotiditis, paps.
murmur bufit.
muscle múscul.
muscular muscular.
muscular force miodinàmia.
musculature musculatura.
musculocutaneous musculocutani
-ània.
music therapist musicoterapeuta.
music therapy musicoteràpia.
muteness mudesa.
myalgia miàlgia, miodínia.
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myalgic miàlgic -a.
myasthenia miastènia.
myatrophy miatròfia.
mycethaemia micetèmia.
mycetoma micetoma.
mycosis micosi.
mycotic micòtic -a.
mydriasis midriasi.
mydriatic midriàtic -a.
myectomy miectomia.
myelitic mielític -a.
myelitis mielitis.
myeloblastosis mieloblastosi.
myelocele mielocele.
myelocystocele mielocistocele.
myelocytosis mielocitosi.
myelodysplasia mielodisplàsia.
myelofibrosis mielofibrosi.
myeloid mieloide.
myeloma mieloma.
myelomalacia mielomalàcia.
myelopathy mielopatia.
myelopoiesis mielopoesi.
myeloproliferative mieloproliferatiu -iva.
myelosis mielosi.
myelotoxic mielotòxic -a.
myelotoxicity mielotoxicitat.
myenteric mientèric -a.
myenteron mienteri.
myitis miïtis.

myoaesthesia mioestèsia.
myoblastoma mioblastoma.
myocardiopathy miocardiopatia.
myocarditis miocarditis.
myocardium miocardi.
myoclonus mioclònia.
myocyte miòcit.
myoglobinuria mioglobinúria, miohemoglobinúria.
myograph miògraf.
myography miografia.
myolemma miolemma.
myology miologia.
myolysis miòlisi.
myoma mioma.
myomatosis miomatosi.
myometrium miometri.
myopathy miopatia.
myopia miopia.
myopic miop.
myosarcoma miosarcoma.
myositis miositis, sarcitis.
myotomy miotomia.
myotonia miotonia.
myringitis miringitis.
myringotomy miringotomia.
myxedema mixedema.
myxoma mixoma.
myxosarcoma mixosarcoma.

N
nail ungla.
nail biting onicofàgia.
nape nuca, tos.
narcolepsy narcolèpsia.
narcosis narcosi.
narcotic 1. estupefaent. 2. narcòtic -a,
dormitiu -iva.
narcotise narcotitzar.
narcotism narcotisme.
narcotisation narcotització.
nasal nasal.
nasal cavity badiu.
nasal discharge mocs.
nasogastric nasogàstric -a.
nasopharyngeal nasofaringi -íngia.
nasopharyngitis nasofaringitis, rino506

faringitis.
nasopharynx nasofaringe, rinofaringe.
natural childbirth parturició.
natural medicine naturopatia.
naturism naturisme.
naturist naturista (o naturiste -a).
naturopath naturòpata.
naturopathic naturista (o naturiste -a).
naturopathy naturopatia.
nausea nàusea.
navel melic.
navicular navicular.
nebula nefèlion, nubècula.
nebuliser nebulitzador -a.
Necator hookworm necàtor.
neck coll.
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necrobiosis necrobiosi.
necrobiotic necrobiòtic -a.
necrolysis necròlisi.
necroscopic necroscòpic -a.
necrosis necrosi.
necrospermia necrospèrmia.
necrotic necròtic -a.
necrotise necrosar.
necrotised necrosat -ada.
needle agulla.
needle holder portaagulles.
negatoscope negatoscopi.
neoformation neoformació.
neonatal neonatal.
neonatologist neonatòleg -òloga.
neonatology neonatologia.
neoncephalon neoencèfal.
neopalium neopal·li.
neoplastic neoplàsic -a, neoplàstic -a,
oncòtic -a.
neoplasty neoplàstia.
nephelopia nefelopia.
nephralgia nefràlgia.
nephrectomy nefrectomia.
nephritic nefrític -a.
nephritis nefritis, renitis.
nephroangiosclerosis nefroangioesclerosi.
nephrocalcinosis nefrocalcinosi.
nephrocele nefrocele.
nephrolithiasis nefrolitiasi.
nephrological nefrològic -a.
nephrologist nefròleg -òloga.
nephrology nefrologia.
nephrolysis nefròlisi.
nephrolytic nefrolític -a.
nephron nefrona.
nephron nefró.
nephropathy nefropatia.
nephrosclerosis nefroesclerosi.
nephrosis nefrosi.
nephrostomia nefrostomia.
nephrotic nefròtic -a.
nephrotomy nefrotomia.
nerve nervi.
nervous nerviós -osa.
net xarxa.
neural neural.
neuralgia neuràlgia.
neuralgic neuràlgic -a.
neurectomy neurectomia.
neurilemma neurilemma.
neurinoma neurinoma.

neurite neurita.
neuritic neurític -a.
neuritis neuritis.
neuroanatomical neuroanatòmic -a.
neuroanatomy neuroanatomia.
neuroblastoma neuroblastoma.
neurocarcinoma neurocarcinoma,
nevocarcinoma.
neurocutaneous neurocutani -ània.
neurodegenerative neurodegeneratiu
-iva.
neurodermia neurodèrmia.
neurodocitis neurodocitis.
neuroendocrine neuroendocrí -ina.
neuroendocrinologist neuroendocrinòleg -òloga.
neuroendocrinology neuroendocrinologia.
neurofibroma neurofibroma.
neurofibromatosis neurofibromatosi.
neurogenetic neurogènic -a.
neuroglia glia.
neuroglial glial.
neurography neurografia.
neurohypophysis neurohipòfisi.
neuroleptanalgesia neuroleptoanalgèsia.
neuroleptic neurolèptic -a.
neuroleptoanaesthesia neuroleptoanestèsia.
neurolinguistics neurolingüística.
neurological neurològic -a.
neurologist neuròleg -òloga.
neurology neurologia.
neurolysis neuròlisi.
neurolythic neurolític -a.
neuroma neuroma.
neuromyelitis neuromielitis.
neuron neurona.
neuronitis neuronitis.
neuronopathy neuronopatia.
neuropath neuròpata.
neuropathic neuropàtic -a.
neuropathologist neuropatòleg -òloga.
neuropathology neuropatologia.
neuropathy neuropatia.
neurophysiological neurofisiològic -a.
neurophysiologist neurofisiòleg -òloga.
neurophysiology neurofisiologia.
neuroprotective neuroprotector -a.
neurorrhaphy neurorràfia.
neurosecretion neurosecreció.
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neuroskeleton neuroesquelet.
neurosurgeon neurocirurgià -ana.
neurosurgery neurocirurgia.
neurosyphilis neurosífilis, neurolues.
neurotome neuròtom.
neurotomy neurotomia.
neurotoxic neurotòxic -a.
neurotoxicity neurotoxicitat.
neurotoxin neurotoxina.
neurotransmission neurotransmissió.
neurotransmitter neurotransmissor.
neurotrope neuròtrop -a.
neurotropic neurotròpic -a.
neurotropism neurotropisme.
neurovascular neurovascular.
neutrophilic neutròfil -a.
neutronography neutronografia.
neutropenia neutropènia.
nevus nevus.
newborn nounat -ada.
nicotinism nicotinisme.
nictitation nictitació.
niphablepsia nifablèpsia.
nipple mugró, mamil·la.
nociceptive nociceptiu -iva.
nocturia nictúria.
nocturnal emission pol·lució.
node node.
nodosity nodositat.
nodule nòdul.
noma noma.
normal saline sèrum fisiològic.

normocapnia normocàpnia.
normocapnic normocàpnic -a.
normocyte normòcit.
normotensive normotens -a.
nose nas.
nosencephalus nosencèfal -a.
nosocomial nosocomial.
nosocomium nosocomi.
nosogeny nosogènia.
nosography nosografia.
nosology nosologia.
nostril nariu.
notch escotadura.
noxious perjudicial.
nubecula nubècula.
nucleus nucli.
nullipara nul·lípara.
nullipararity nul·liparitat.
numb entumir.
numbness entumiment.
nurse infermer -a.
nursing infermeria.
nutrient nutrient.
nutrition nutrició.
nutritional nutricional, nutritiu -iva.
nutritionist nutricionista (o nutricioniste -a).
nutritive nutritiu -iva.
nyctalope nictalop.
nyctalopy nictalopia.
nymphae nimfes.
nystagmus nistagme.

O
obduction obducció.
obesity obesitat.
obex òbex.
OB-GYN tocoginecologia.
oblique oblic -íqua.
obliterate obliterar.
obmutescence obmutescència.
obnubilation obnubilació.
observation observació.
obstetric obstètric -a, tocològic -a.
obstetrical obstètric -a, tocològic -a.
obstetrical forceps ferros.
obstetrician obstetre -a, tocoginecòleg
-òloga, tocòleg -òloga.
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obstetrics obstetrícia, tocologia.
Obstetrics and Gynaecology tocoginecologia.
obstruction obstrucció.
obturate obturar.
obturation obturació.
occipital occipital.
occipital angle angle occipital.
occipital bone occipital.
occipitoparietal occipitoparietal.
occiput occípit.
occlusion oclusió.
occupational therapy laborteràpia.
ochrodermia ocrodèrmia.
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ochronosis ocrònosi.
ocular ocular.
oculist oculista (o oculiste -a).
oculomotor oculomotor -a.
oesophagic esofàgic -a.
oesophagitis esofagitis.
oesophagoscope esofagoscopi.
oesophagoscopy esofagoscòpia.
oesophagus esòfag.
oestrogen estrogen.
of or relating to a sanatorium sanatorial.
of or relating to beriberi beribèric -a.
of or relating to phthisiology tisiològic.
ointment pomada.
ointment ungüent.
old people’s home geriàtric.
olecranon olècran.
oleochrysotherapy oleocrisoteràpia.
oleotherapy oleoteràpia.
oleothorax oleotòrax.
olfaction olfacció.
olfactory olfactiu -iva, olfactori -òria.
olfactory bulb bulb olfactori.
oligochromaemia oligocromèmia.
oligohaemia oligohèmia.
oligohydramnios oligohidramni.
oligomenorrhoea oligomenorrea.
oligospermia oligospèrmia.
oligotherapy oligoteràpia.
oliguria oligúria.
olive oliva.
omentitis omentitis.
omentum oment.
omphalitis omfalitis.
omphalocele omfalocele.
omphalotomy omfalotomia.
oncocerosis oncocercosi.
oncogene oncogén.
oncogenesis oncogènesi.
oncogenetic oncogenètic -a.
oncogenic oncogènic -a.
oncogenous oncogen -ògena.
oncogeny oncogènia.
oncography oncografia.
oncologic hospital oncològic.
oncological oncològic -a.
oncologist oncòleg -òloga.
oncology oncologia.
oncoma oncoma.
oncosis oncosi.
oncotic oncòtic -a.
onicalgia onicàlgia.
onychogriphosis onicogrifosi.

onycholysis onicòlisi.
onychomycosis onicomicosi.
onychoptosis onicoptosi.
onychosis onicosi, oníquia.
oophorectomy ooforectomia.
oophoritis ooforitis, ovaritis.
oophoropathy ooforopatia.
opacity opacitat.
opening meat.
operable operable.
operate on operar, intervindre.
operating room quiròfan.
operation operació.
ophritis ofritis.
ophryon ofri.
ophthalmia oftàlmia.
ophthalmic oftàlmic -a.
ophthalmitis oftalmitis.
ophthalmolaceae oftalmomalàcia.
ophthalmolite oftalmòlit.
ophthalmological oftalmològic -a.
ophthalmologist oftalmòleg -òloga.
ophthalmology oftalmologia.
ophthalmometre oftalmòmetre.
ophthalmoplegia oftalmoplegia.
ophthalmoreaction oftalmoreacció.
ophthalmoscope oftalmoscòpia.
ophthalmoscopy oftalmoscopi.
opisthenar opistotènar.
opisthotonous opistòton.
opotherapy opoteràpia.
oppilate opilar.
oppilation opilació.
opportunistic oportunista.
opsiuria opsiúria.
optic disk papil·la.
optical òptic -a.
optometre optòmetre.
optometric optomètric -a.
optometrist optometrista (o optometriste -a).
optometry optometria.
optotype optotip.
oral bucodental, oral.
orbicular orbicular.
orbit òrbita.
orbital orbitari -ària.
orchiectomy orquidectomia, orquiectomia.
orchiepididymitis orquidoepididimitis.
orchiocele orquiocele.
orchiopexi orquidopèxia.
orchitis orquitis.
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organ òrgan.
organ transplantation trasplantament.
organic orgànic -a.
organicism organicisme.
organicist organicista (o organiciste -a).
organism organisme.
orgasm orgasme.
orgasmic orgàstic -a.
orifice orifici.
oropharynx orofaringe.
orthodontics ortodòncia.
orthonyxia ortoníxia.
orthopaedic ortopèdic -a, traumatològic -a.
orthopaedics ortopèdia.
orthopaedist ortopeda, ortopèdic -a,
ortopedista (o ortopediste -a).
orthopantomogram ortopantomografia.
orthophoria ortofòria.
orthopnoea ortopnea.
orthoptics ortòptica.
orthostatic ortostàtic -a.
orthosympathetic ortosimpàtic -a.
oscheal osqueal.
oscheitis osqueïtis.
oscheotomy osqueotomia.
oscillometre oscil·lòmetre.
oscitant oscitant.
oscillometry oscil·lometria.
osmoreceptor osmoreceptor -a.
osmoregulation osmoregulació.
osmoregulator osmoregulador.
osmotaxis osmotaxi.
osphyalgia osfiàlgia.
osphyomyelitis osfiomielitis.
ossein osseïna.
osseointegration osteointegració.
osseous ossi -òssia.
ossicle ossicle.
ossicular ossicular.
ossifluence ossifluència.
ossifluent ossifluent.
ostealgia osteàlgia.
ostealgic osteàlgic -a.
osteina osteïna.
osteitis osteïtis.
osteoarthritis osteoartritis.
osteoarthropathy osteoartropatia.
osteoblastoma osteoblastoma.
osteocartilage osteocartílag.
osteocartilaginous osteocartilaginós
-osa.
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osteocele osteocele.
osteochondritis osteocondritis.
osteochondroma osteocondroma.
osteoclastoma osteoclastoma.
osteocopus osteòcop.
osteodystrophy osteodistròfia.
osteogenesis osteogènesi.
osteogenetic osteogenètic -a, osteogènic -a.
osteogeny osteogènia.
osteographical osteogràfic -a.
osteography osteografia.
osteoid osteoide.
osteologist osteòleg -òloga.
osteology osteologia.
osteoma osteoma.
osteomalacia osteomalàcia.
osteomyelitis osteomielitis.
osteonecrosis osteonecrosi.
osteopath osteòpata.
osteopathy osteopatia.
osteopecilia osteopecília.
osteopetrosis osteopetrosi.
osteoplasty osteoplàstia.
osteoporosis osteoporosi.
osteoporotic osteoporòtic -a.
osteopsathyrosis osteopsatirosi.
osteosarcoma osteosarcoma.
osteosclerosis osteoesclerosi.
osteosis osteosi.
osteosynthesis osteosíntesi.
osteotome osteòtom.
osteotomic osteotòmic -a.
osteotomy osteotomia.
osticle ostíol.
ostium òstium.
ostomy abocament.
otalgia otàlgia.
otalgic otàlgic -a.
otical òtic -a.
otitis otitis.
otocephaly sinòcia.
otolite otòlit.
otological otològic -a.
otologist otòleg -òloga.
otology otologia.
otomycosis otomicosi.
otophone otòfon.
otoplasty otoplàstia.
otorhinolaryngologist otorino,
otorinolaringòleg -òloga.
otorhinolaryngology otorinolaringologia.
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otorrhagia otorràgia.
otosclerosis otoesclerosi.
otoscope otoscopi.
otoscopy otoscòpia.
outbreak brotada.
outer ear pavelló.
outpatient ambulatori -òria.
outpatients department ambulatori.
output dèbit.
ovarialgia ovariàlgia.
ovarian ovàric -a.
ovarian wedge resection ooforotomia.
ovariopathy ovariopatia.
ovariotomy ovariotomia, ooforotomia.
ovary ovari.
overdosage sobredosificació.
overdose sobredosi.
overexcite sobreexcitar.

oviduct oviducte.
ovisac ovisac.
ovotestis ovotestis.
ovular ovular2.
ovulate ovular1.
ovulation ovulació.
ovulatory ovulatori -òria.
oxalaemia oxalèmia.
oxalosis oxalosi.
oxaluria oxalúria.
oxygen balloon baló d’oxigen.
oxygen therapy oxigenoteràpia.
oxygenate oxigenar.
oxytocia oxitòcia.
oxytocic oxitòcic -a.
oxyuriasis oxiürosi.
ozone therapy ozonoteràpia.

P
pacemaker marcapassos.
pach pegat.
pachidermatocele paquidermatocele.
pachimeningitis paquimeningitis.
pachycephaly paquicefàlia.
pachyderma paquidèrmia.
pachyvaginalitis paquivaginalitis.
paediatric pediàtric -a.
paediatrician pediatre -a, puericultor -a.
paediatrics pediatria, puericultura.
paedicure pedicura.
paedicurist pedicur -a.
paediluvium pediluvi.
pain mal.
painful adiposity paratròfia.
palastochisis palatòsquisi.
palatal palatal, palatí -ina.
palate paladar.
palatine palatí -ina.
palatine tonsil amígdala palatina,
glàndula.
palatoglossal palatoglòs -ossa.
palatoplasty palatoplàstia.
palatoplegia palatoplegia.
pale pàl·lid -a.
paleopathology paleopatologia.
palikinesia palicinèsia.
palliate pal·liar.

palliative pal·liatiu -iva.
pallium pal·li.
palm palma, planell.
palm of the hand palmell.
palmar palmar.
palpate palpar.
palpation palpació, palp.
palpebral palpebral.
palpebritis palpebritis.
palpitate palpitar.
paludism paludisme.
panacea panacea.
panarteritis panarteritis.
panarthritis panartritis.
pancarditis pancarditis.
pancreas pàncrees.
pancreatectomy pancreatectomia.
pancreatic pancreàtic -a.
pancreatin pancreatina.
pancreatitis pancreatitis.
pancreography pancreatografia.
pancytopenia pancitopènia.
pandemia pandèmia.
pandemic pandèmic -a.
pandiculation pandiculació.
panhypopituitarism panhipopituïtarisme.
panimmunity panimmunitat.
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panmyelophthisis panmieloptisi.
panmyelosis panmielosi.
pannicle pannicle.
panniculitis panniculitis.
pannus pannus.
panophtalmitis panoftàlmia.
panosteitis panosteïtis.
panting pantaix, fatic.
papillary papil·lar.
papilledema papil·ledema.
papillitis papil·litis.
papilloma papil·loma.
papillomatosis papil·lomatosi.
papilloretinitis papil·loretinitis.
papular papular, papulós -osa.
papulation papulació.
papule pàpula.
paracanthosis paracantosi.
paracentesis paracentesi.
paracme paracme.
paracmastic paracmàstic -a.
paracolpium paracolpi.
paracusis paracúsia.
paradidymis paradídim.
paraesthesia parestèsia.
paraganglion paragangli.
paraganglioma paraganglioma.
paraglossia paraglòssia.
paraglossitis paraglossitis.
paragonimiasis paragonimiasi.
parahaemophilia parahemofília.
parahaemophiliac parahemofílic.
parahepatic parahepàtic -a.
parathyroid paratiroïdal.
parathyroid gland paratiroide.
parathyroidectomy paratiroidectomia.
parakeratosis paraqueratosi, paraceratosi.
parakinesia paracinèsia.
paralalia paralàlia.
paralexia paralèxia.
paralgesia paralgèsia.
paralysis paràlisi.
paralytic paralític -a.
paralyse paralitzar.
parametritis parametritis.
parametrium parametri.
paramyoclonus paramiòclon.
paraneoplastic paraneoplàsic.
paranephritis paranefritis.
paranormal paranormal.
paraparesia paraparèsia.
paraphimosis parafimosi.
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paraphonia parafonia.
paraphysis paràfisi.
paraplegia paraplegia.
paraplegic paraplègic -a.
parapleuritis parapleuritis.
paraprotein paraproteïna.
paraproteinaemia paraproteïnèmia.
pararenal fat renyonada.
parasitology parasitologia.
parasitosis parasitosi.
parasomnia parasòmnia.
paraspadias paraspàdies.
parasympathetic parasimpàtic -a.
parasympathetic nervous system
sistema parasimpàtic.
paratonia paratonia.
paratonic paratònic -a.
paratuberculosis paratuberculosi.
paratuberculous paratuberculós -osa.
paratyphoid paratífic -a, paratifoide,
paratifus.
paravertebral paravertebral.
parenchyma parènquima.
parenchymal parenquimàtic -a, parenquimatós -a.
parenchymatitis parenquimatitis.
parental parental.
parenteral parenteral.
paresis parèsia.
paretic parètic -a.
parietal parietal.
parietal bone parietal.
parietooccipital parietooccipital.
Parkinson disease pàrkinson.
parkinsonian parkinsonià -ana.
parkinsonism parkinsonisme.
paroftalmia paroftàlmia.
paronychia cercadits, paroníquia, perionitis, voltadits.
paropsia paròpsia.
parosmia paròsmia.
parotid parotidi -ídia.
parotid gland paròtide.
paroxysm paroxisme.
paroxysmal paroxístic -a.
partition barandat.
parulis parúlide.
pass blood orinar.
pasty pastós -osa.
patella ròtula, patel·la.
patellar rotulià -ana, patel·lar.
pathergy patergia.
pathogenesis patogènesi.
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pathogenic patogen -ògena, patogènic
-a.
pathogeny patogènia.
pathognomonic patognòmic -a.
pathognomy patognòmia.
pathological patològic -a, mòrbid -a,
morbós -a.
pathological anatomist anatomopatòleg -òloga.
pathological anatomy anatomia patològica.
pathologist patòleg -òloga.
pathology patologia.
pathometry patometria.
patient pacient.
pearl perla.
pectineal pectini -ínia.
pectoral pectoral.
pectoral muscle pectoral.
pectoralgia pectoràlgia.
pectoriloquy pectorilòquia.
pedicle pedicle.
pediculosis pediculosi.
peduncle peduncle.
peduncular peduncular.
pellagra pel·lagra.
pellagrous pel·lagrós -osa.
pellicle pel·lícula.
pelvic pelvià -ana.
pelvic girdle cintura pelviana.
pelvic peritonitis pelviperitonitis.
pelvimetre pelvímetre.
pelvimetry pelvimetria.
pelvis pelvis.
pelvitomia pelvitomia.
pemphigus pèmfig.
penile penià -ana.
penis penis.
penitis penitis.
pentadactylic pentadàctil -a.
peptic pèptic -a.
perception percepció.
perceptivity perceptivitat.
percussion percussió.
percutaneous percutani -ània.
perforate perforar.
perforation perforació.
perforator perforador.
perfuse perfondre.
perfusion perfusió.
periadenitis periadenitis.
perianal perianal.
periarteritis periarteritis.

periarticular periarticular.
periartritis periartritis.
pericardiac pericardíac -a.
pericardiectomy pericardiectomia.
pericardiocentesis pericardiocentesi.
pericarditis pericarditis.
pericardium pericardi.
pericholecystitis pericolecistitis.
perichondritis pericondritis.
perichondrium pericondri.
pericoxitis pericoxitis.
pericranium pericrani.
perifolliculitis perifol·liculitis.
perigastric perigàstric -a.
perigastritis perigastritis.
perihepatitis perihepatitis.
perilymph perilimfa.
perimetre perímetre.
perimetritis perimetritis.
perimetrium perimetri.
perimetry perimetria.
perimysium perimisi.
perinaeum perineu.
perineal perineal.
perineoplasty perineoplàstia.
perineorrhaphy perineorràfia.
perinephritis perinefritis.
perineuritis perineuritis.
perineurium perineuri.
period període, regla.
periodicity periodicitat.
perioperative perioperatori -òria.
perioperative period perioperatori
-òria.
periorbital periorbitari -ària.
periorchitis periorquitis.
periosteal periòstic -a.
periosteotome periosteòtom.
periosteum periosti.
periostitis periostitis.
periostosis periostosi.
periphlebitis periflebitis.
perirectal perirectal.
peristalsis peristaltisme, peristalsi.
peristaltic peristàltic -a.
peristole perístole.
perisystole perisístole.
perithelium periteli.
peritiphlitis peritiflitis.
peritonaeum peritoneu.
peritoneal peritoneal.
peritonitis peritonitis.
peritonisation peritonització.
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peritonsillitis periamigdalitis.
perleche tramús, boqueres.
perlingual perlingual.
perniosis perniosi.
person with a heart condition
cardiòpata.
person with cellulite cel·lulític -a.
person with deafmutism sordmut -uda.
person with myopia miop.
person with obesity obés -esa.
person with osteoporosis osteoporòtic
-a.
perspiration perspiració.
perspire perspirar.
pessary pessari.
petechia petèquia.
petechial petequial.
petrosal petrós -osa.
petrositis petrositis.
petrous temporal bone penyal.
phacoerysis facoèrisi.
phacoma facoma.
phacomatosis facomatosi.
phagedena fagedenisme.
phagedenic fagedènic -a.
phalangic falàngic -a.
phalanx falange.
phallus fal·lus.
phanera fànera.
pharmacodependence farmacodependència.
pharmacopeia farmacopea.
pharmacy farmàcia.
pharyngeal faringi -íngia.
pharyngeal tonsil amígdala faríngia.
pharyngitis faringitis.
pharyngoscope faringoscopi.
pharyngoscopy faringoscòpia.
pharyngotomy faringotomia.
pharynx faringe, canó.
phenylalanine fenilalanina.
phenylketonuria fenilcetonúria.
phimosis fimosi.
phimotic fimòtic -a.
phlebectasis flebèctasi.
phlebectomy flebectomia.
phlebitic flebític -a.
phlebitis flebitis.
phleboclysis flebòclisi.
phlebography flebografia.
phlebolith flebòlit.
phlebopathy flebopatia.
phleborrhagia fleborràgia.
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phlebothrombosis flebotrombosi.
phlebotomy flebotomia, sagnia.
phlegm flema, reuma.
phlegmasia flegmasia.
phlegmatic flemàtic -a.
phlegmon flemó.
phlegmonic flemonós -osa.
phlogistic flogístic -a.
phlogosis flogosi.
phlyctena flictena.
phocomelia focomèlia.
phonation fonació.
phone phobia fonofòbia.
phonendoscope fonendoscopi.
phonocardiogram fonocardiograma.
phonocardiography fonocardiografia.
phosphataemia fosforèmia, fosfatèmia.
phosphatasemy fosfatasèmia.
phosphaturia fosfatúria.
phosphene fosfé.
phosphorism fosforisme.
photoaging fotoenvelliment.
photoallergic fotoal·lèrgic -a.
photoallergy fotoal·lèrgia.
photocarcinogenesis fotocarcinogènesi.
photodermatosis fotodermatosi.
photoheterotroph fotoheteròtrof -a.
photolithotroph fotolitòtrof -a.
photolithotrophic fotolitotròfic -a.
photolithotrophy fotolitotròfia.
photoorganotroph fotoorganòtrof -a.
photoorganotrophic fotoorganotròfic
-a.
photoorganotrophy fotoorganotròfia.
photophob fotòfob -a.
photophobia fotofòbia.
photopia fotopia.
photopic fotòpic -a.
photopsia fotòpsia.
photoreceptor fotoreceptor -a.
photosensitisation fotosensibilització.
phototherapy fototeràpia.
phototoxic fototòxic -a.
phototoxicity fototoxicitat.
phototype fototip.
phrenic frènic -a.
phrenicotomy frenicotomia.
phrenitis frenitis.
phrynoderma frinodèrmia.
phthiriasis ftiriasi.
phthisic tísic -a, hèctic -a.
phthisiology tisiologia.
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phthisis tisi.
phthriasis ptiriasi.
phylaxis filaxi.
physiatric fisiatria.
physiatrical fisiàtric -a.
physiatrist fisiatre -a.
physiological fisiològic -a.
physiologism fisiologisme.
physiologist fisiòleg -òloga.
physiology fisiologia.
physiopathologic fisiopatològic -a.
physiopathology fisiopatologia.
physiopathy fisiopatia.
physiotherapeutic fisioterapèutic -a,
fisioteràpic -a.
physiotherapist fisioterapeuta.
physiotherapy fisioteràpia.
physocele fisocele.
physometra fisomètria.
pia mater piamàter.
piamatral piamatral.
piartrosis piartrosi.
piezogram piezograma.
piezometre piezòmetre.
pigment pigment.
pigmentary pigmentari -ària.
pigmentation pigmentació.
pigmented pigmentat -ada.
piitis piïtis.
pill dragea, píndola.
pillar pilar.
pilosebaceous pilosebaci àcia.
pimelitis pimelitis.
pimple gra.
pinch mark sec.
pineal pineal.
pinealoma pinealoma.
pinguecula pingüècula.
pinta pinta.
piston émbol.
pithiatic pitiàtic -a.
pithiatism pitiatisme.
pitressin pitressina.
pituita pituïta.
pituitary 1. pituïtària. 2. pituïtari -ària,
hipofític -a, hipofisiari -ària.
pituitous pituïtós -osa.
pityriasis pitiriasi.
placebo placebo.
placenta placenta.
placental placentari -ària.
placentation placentació.
placentitis placentitis.

placentoma placentoma.
plagiocephaly plagiocefàlia.
plague pesta.
plague-stricken empestat -ada.
planigraphy planigrafia.
plantar plantar, podal.
plantaris muscle plantar.
planuria planúria.
plasma therapy plasmateràpia.
plasmacytosis plasmocitosi.
plasmapheresis plasmafèresi.
plasmin plasmina.
plasminogen plasminogen.
plasmocytoma plasmocitoma.
plasmodium plasmodi.
plasmolysis plasmòlisi.
plasmolyse plasmolitzar.
plasmorrhagia plasmorràgia.
plaster 1. empastre. 2. escaiolar, enguixar.
plaster of París escaiola, guix.
plaster splint escaiola.
plastic plàstic -a.
plastic surgery autoplàstia.
plastron plastró.
plasty plàstia.
plateau replanell.
platelet 1. plaqueta 2. plaquetari -ària.
platelet function disorder trombocitopatia.
plateletopenia plaquetopènia.
platybasia platibàsia.
platycephalia platicefàlia.
platycephalous platicèfal -a.
pleocytosis pleocitosi.
plerosis plerosi.
plerotic pleròtic -a.
plessimetre plessímetre.
plethora plètora.
pleura pleura.
pleural pleural.
pleuresy pleuresia.
pleuritic pleurític -a.
pleuritis pleuritis.
pleurodynia pleurodínia, pleuràlgia.
pleuropericarditis pleuropericarditis.
pleuropneumonia pleuropneumònia.
pleuroscopy pleuroscòpia.
pleurothotonus pleurotòton.
pleurotomy pleurotomia.
plexiform plexiforme.
pleximetre plexímetre.
plexitis plexitis.
515

plexus plexe.
plica plica, tricomatosi.
plication plicatura.
pneumatocele pneumatocele.
pneumatometre pneumatòmetre.
pneumatosis pneumatosi.
pneumaturia pneumatúria.
pneumectomy pneumectomia.
pneumoconiosis pneumoconiosi.
pneumogastric pneumogàstric -a.
pneumogram pneumatografia.
pneumograph pneumògraf.
pneumography pneumografia.
pneumologic pneumològic -a.
pneumologist pneumòleg -òloga.
pneumology pneumologia.
pneumolysis pneumòlisi.
pneumometry pneumometria.
pneumonectomy pneumonectomia.
pneumonia pneumònia, pulmonia.
pneumonic pneumònic -a.
pneumonopathy pneumopatia.
pneumotacometre pneumotacòmetre.
pneumothorax pneumotòrax.
pneumotomy pneumotomia.
podagra poagre.
podex pòdex.
podiatrist podòleg -òloga.
podiatry podologia.
podogram podograma.
podoscope podoscopi.
podoscopy podoscòpia.
poikilocyte pecilòcit.
poikilocytosis pecilocitosi.
poison 1. verí. 2. intoxicar.
poisoning 1. enverinament. 2. intoxicació.
pole pol.
poliadenia poliadènia.
policlynical policlínic -a.
poliodystrophy poliodistròfia.
polioencephalitis polioencefalitis.
poliomyelitic poliomielític -a.
poliomyelitis poliomielitis, pólio.
poliosis poliosi.
pollinosis pol·linosi.
polsate polsar.
polyadenitis poliadenitis.
polyadenomatosis poliadenomatosi.
polyaemia polièmia.
polyaesthesia poliestèsia.
polyarteritis poliarteritis.
polyarthritis poliartritis.
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polyarticular poliarticular.
polyclinic policlínica.
polycoria policòria.
polycythaemia policitèmia.
polydactyly polidactília.
polydipsia polidípsia.
polygalactia poligalàctia.
polyglobulia poliglobúlia.
polymedication polimedicació.
polymenorrhoea polimenorrea.
polymorphic polimorf -a.
polymyalgia polimiàlgia.
polymyositis polimiositis, polimiïtis.
polyneuritic polineurític -a.
polyneuritis polineuritis.
polynuclear polinuclear.
polynucleosis polinucleosi.
polyopia poliopia.
polyopsia poliòpsia.
polyorchism poliorquídia.
polyp pòlip.
polypathy polipatia.
polypectomy polipectomia.
polyphagia polifàgia.
polyphagous polífag -a.
polyploid polipoide.
polypnoea polipnea.
polyposis poliposi.
polypous polipós -osa.
polysarcia polisàrcia.
polyscope poliscopi.
polyserositis poliserositis.
polysomy polisomia.
polyspermy polispèrmia.
polythelia politèlia.
polytrauma politraumatisme.
polyuresis poliúria.
polyuric poliúric -a.
popliteal popliti -ítia.
popliteal fossa sofraja.
pore porus.
porencephaly porencefàlia.
porosity porositat.
porphyria porfíria.
porphyrinaemia porfirinèmia.
porphyrinuria porfirinúria.
porraceous porraci -àcia.
position posició.
posthitis postitis.
postnatal confinement puerperi.
postoperative postoperatori -òria.
postoperative period postoperatori
-òria.
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postprandial postprandial.
postsynaptic postsinàptic -a.
posttraumatic postraumàtic -a.
potassaemia potassèmia.
potent potent.
powder pólvores.
prandial prandial.
preanaesthesia preanestèsia.
prebiotic prebiòtic -a.
precancer precàncer.
precoma precoma.
precordia precordi.
precordial precordial.
precordialgia precordiàlgia.
predorsal predorsal.
preeclampsia preeclàmpsia.
pregnancy embaràs, gestació.
pregnant encinta, prenyat -ada.
pregnant woman gestant.
preleukaemia preleucèmia.
premature baby prematur -a.
prematureness prematuritat.
premaxilla premaxil·la.
premenstrual premenstrual.
premolar premolar.
premolar tooth premolar.
prenarcosis prenarcosi.
prepuberty prepubertat.
prepuce prepuci.
presbycusis presbiacúsia.
presbyopia presbiopia.
prescribe receptar.
prescription prescripció.
presentation presentació.
preservative preservatiu -iva.
pressotherapy pressoteràpia.
pressure pressió, tensió.
prevalence prevalença.
prevention prevenció.
preventive preventiu -iva.
preventorium preventori.
priapism priapisme.
priapitis priapitis.
prick punxada.
Primary Care Emergency Service
urgències.
primary infection primoinfecció.
primigravida primigràvida.
primipara primípara.
prion prió.
private hospital clínica.
probe cala, calador.
probiotic probiòtic -a.

process procés.
procidentia procidència.
proctalgia proctàlgia.
procteurynter procteurínter.
procteurysis proctèurisi.
proctitis proctitis.
proctocolitis proctocolitis.
proctologic proctològic -a.
proctology proctologia.
proctorrhagia proctorràgia.
proctoscope proctoscopi.
proctoscopy proctoscòpia.
produce sores llagar, nafrar.
progeria progèria.
progestagen progestagen.
progestational progestacional.
progesterone progesterona.
prognathism prognatisme.
prognathous 1. prògnat -a. 2. bifi bífia.
prognosis prognosi, pronòstic.
prognostic evaluation avaluació.
prolapse prolapse.
prolymphocyte prolimfòcit.
prominence prominència.
pronation pronació.
pronator pronador -a.
prone pron.
properdin properdina.
prophylactic profilàctic -a.
prophylaxis profilaxi.
proprioception propiocepció.
proprioceptive propioceptiu -iva.
proprioceptor propioceptor.
proptosis proptosi.
prosector prosector -a.
prosencephalon prosencèfal.
prosopalgia prosopàlgia.
prostatalgia prostatàlgia.
prostate pròstata.
prostatectomy prostatectomia.
prostatic prostàtic -a.
prostatism prostatisme.
prostatitis prostatitis.
prostatorrhoea prostatorrea.
prosthesis pròtesi.
prosthetic protètic -a.
prosthetist protètic -a, protetista (o
protetiste -a).
protanopsia protanòpsia.
proteinaemia proteïnèmia.
proteinogram proteïnograma.
proteinosis proteïnosi.
proteinotherapy proteïnoteràpia.
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proteinuria proteïnúria.
proteinuric proteïnúric -a.
prothrombin protombina.
protopathy protopatia.
protozoon protozou.
protrusible protrusible.
protrusion protrusió.
protuberance protuberància.
protuberant protuberant.
proud flesh carnús.
provitamin provitamina.
proximal proximal.
pruriginous pruriginós -osa.
prurigo prurigen.
pruritus pruïja.
pseudoarthrosis pseudoartrosi.
pseudocyesis pseudociesi.
pseudohermaphroditic pseudohermafrodita.
pseudohermaphroditism pseudohermafroditisme.
pseudomembrane pseudomembrana.
pseudoparalysis pseudoparàlisi.
pseudoperitonitis peritonisme.
psittacosis psitacosi.
psoas psoes.
psoitis psoïtis.
psoriasis psora, psoriasi.
psoric psòric -a.
psychomotility psicomotricitat.
psychomotorical psicomotor -a, psicomotriu.
psychosomatic psicosomàtic -a.
psychosurgery psicocirurgia.
psychosurgical psicoquirúrgic -a.
pterion pteri.
pterygium pterigi.
pterygoid pterigoide.
ptilosis ptilosi.
ptosis ptosi.
ptyalism sialisme, ptialisme.
pubertal púber, puberal.
puberty pubertat.
pubes pubis.
pubescence pubescència.
pubescent pubescent.
pubiotomy pubiotomia.
pubis pubis.
pudic púdic -a.
puerilism puerilisme.
puerperal puerperal.
puerperium postpart, puerperi, sobrepart.
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pull away more at revulsion revel·lir.
pulmonary artery artèria pulmonar.
pulp polpa.
pulpitis pulpitis.
pulsatory pulsatiu -iva.
pulse pols.
pulsimetre pulsímetre.
pultaceous pultaci -àcia.
puncture punció, punt.
pupil pupil·la, nina (o nineta) de l’ull.
pupillatonia pupil·latonia.
pupillometre pupil·lòmetre.
purgation purgació.
purge 1. porga, purga. 2. porgar, purgar.
puriform puriforme.
purify purificar.
purpura púrpura.
purulence purulència.
purulent postermós -osa, purulent -a.
pus posterma, pus.
pustular pustulós -osa.
pustulation pustulació.
pustule pústula, placa, bua, buba.
putrilage putrílag.
pyelitis pielitis.
pyelography pielografia.
pyelonephritis pielonefritis.
pyelostomy pielostomia.
pyelotomy pielotomia.
pyeloureteral ureteropelvià.
pyknolepsy picnolèpsia.
pyknosys picnosi.
pylephlebitis pileflebitis.
pylethrombosis piletrombosi.
pylorectomy pilorectomia.
pyloric pilòric -a.
pyloroplasty piloroplàstia.
pylorotomy pilorotomia.
pylorus pílor.
pyoculture piocultiu.
pyocyaneus piociànic -a.
pyocyanin piocianina.
pyoderma piodèrmia.
pyogen piogen -ògena.
pyogenesis piogènesi.
pyogenic piogènic -a.
pyohaemia piohèmia.
pyoid pioide.
pyometra piomètria.
pyonephritis pionefritis.
pyonephrosis pionefrosi.
pyo-ovarium pioovari.
pyorrhoea piorrea.
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pyorrhoeal piorreic -a.
pyosalpinx piosalpinge.
pyotherapy pioteràpia.
pyothorax piotòrax.
pyramid piràmide.
pyramidal piramidal.
pyretic pirètic -a.
pyretogenous piretogen -ògena.

pyretology piretologia.
pyretotherapy piretoteràpia.
pyrexia pirèxia.
pyrogen pirogen -a.
pyrogenic pirogen -a.
pyrosis pirosi.
pyrotic piròtic -a.
pyuria piúria.

Q
quadriceps quàdriceps.
quadricipital quadricipital.
quadrigeminal quadrigemin -èmina.
quadrilocular quadrilocular.
quadriplegia tetraplegia, quadriplegia.
quadriplegic tetraplègic -a, quadriplègic -a.

quarantine quarantena.
quartan quartana.
quintuplet quintigemin èmina.
quiver tremolejar.

R
rabid rabiós -osa.
rabies 1. ràbia. 2. ràbic -a.
rachial raquial.
rachialgia raquiàlgia.
rachicentesis raquicentesi.
rachidian raquidi -ídia.
rachigraph raquígraf.
rachiopathy raquiopatia.
rachioplegia raquioplegia.
rachis raquis.
rachischisis raquísquisi.
rachitic raquític -a.
rachitis raquitis.
radar therapy radarteràpia.
radial radial.
radiculalgia radiculàlgia.
radicular radicular.
radiculitis radiculitis.
radiculopathy radiculopatia.
radiodermatitis radiodermatitis.
radiodermitis radiodermitis.
radiodiagnosis radiodiagnosi.
radiographic radiogràfic -a.
radiography ràdio.

radiolesion radiolesió.
radiological radiològic -a.
radiologist radiòleg -òloga.
radiology radiologia.
radionecrosis radionecrosi.
radioneuritis radioneuritis.
radiopathology radiopatologia.
radiopelvimetry radiopelvimetria.
radioprotector radioprotector -a.
radioscopic radioscòpic -a.
radioscopy radioscòpia.
radiotherapeutic radioterapèutic -a.
radiotherapist radioterapeuta.
radiotherapy radioteràpia.
radiothermia radiotèrmia.
radiotoxic radiotòxic -a.
radiotoxicity radiotoxicitat.
radius radi.
ragocyte ragòcit.
rale ranera.
ramex ràmex.
ramicotomy ramicotomia.
ramisection ramisecció.
ranula rànula.
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raphania rafània.
raphe rafe.
rash borradura, borronadura, brotada,
eixida, foc, granellada.
ravenous hunger fagedena.
reabsorb reabsorvir-se.
react reaccionar.
reaction reacció.
reactivation reactivació.
reagent reactiu -iva.
reamputation reamputació.
reanalysis contraanàlisi.
rearfoot retropeu.
rebound repercutir.
recalcification recalcificació.
recalcify recalcificar.
receiver receptor.
receptor receptor.
recess recés.
recidivism recidiva.
recipe recepta, prescripció, rècipe.
recognition reconeixement.
recompression recompressió.
recover restablir-se.
recovery recuperació.
recovery phase convalescència.
recreational therapy ludoteràpia.
recrement recrement.
recrescence recrescència.
recrudescence retrocés.
rectal rectal.
rectalgia rectàlgia.
rectectomy rectectomia.
rectitis rectitis.
rectocele rectocele.
rectography rectografia.
rectopexia rectopèxia.
rectoplasty rectoplàstia.
rectorrhagia rectorràgia.
rectoscope rectoscopi.
rectoscopy rectoscòpia.
rectotomy rectotomia.
rectovaginal rectovaginal.
rectum recte.
recur recidivar.
recurrence recurrència.
recurrent recurrent.
red blood cell hematia.
reduce reduir.
reduction reducció.
re-educate reeducar.
re-education reeducació.
reflex hammer martell.
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reflex reflex -a.
reflexogenic reflexogen.
reflexogram reflexograma.
reflexograph reflexògraf.
reflexographic reflexogràfic -a.
reflexological reflexològic -a.
reflexology reflexologia.
reflexometre reflexòmetre.
reflexotherapy reflexoteràpia.
reflux reflux.
refractometry refractometria.
refractor refractor.
refractory refractari -ària.
refracture refractura.
refusion refusió.
regeneration regeneració.
region regió.
regular regular.
regulation regulació.
regurgitate reglotar, regurgitar.
regurgitation reglot, regurgitació.
rehabilitation rehabilitació.
reimplantation reimplantació.
reinfection reinfecció.
reinnervation reinnervació.
reject rebutjar.
rejection rebuig.
relapse recaiguda.
relating to ringworm tinyós -osa.
relational parental.
relative parent.
relaxant relaxant.
remedy 1. remei, metgia. 2. remeiar.
remineralisation remineralització.
remission remissió.
remittence remitència.
remittent remitent.
removal excisió.
remove extirpar.
renal renal.
renal ptosis nefroptosi.
renopathy renopatia.
repletion repleció.
reproductive system aparell reproductor.
resection resecció.
resection of quadrant of breast quadrantectomia.
resectoscopy resectoscòpia.
residency residència.
resident resident.
resinoid resinoide.
resolution resolució.
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resolutive resolutiu -iva, resolvent.
resolving fundent.
resorption resorció.
respirator respirador -a.
respiratory respirador -a, respiratori
-òria.
respiratory arrest parada respiratòria.
respiratory system aparell respiratori.
respirometre respiròmetre.
restiform restiforme.
restorative reconstituent.
resuscitation reanimació.
retching arcada, tragit.
retention retenció.
reticulaemia reticulèmia.
reticulation reticulació.
reticulocyte reticulòcit.
reticulocytoma reticulocitoma.
reticulocytopenia reticulocitopènia.
reticulocytosis reticulocitosi.
reticuloendothelioma reticuloendotelioma.
reticuloendotheliosis reticuloendoteliosi.
reticuloid reticuloide.
reticulosarcoma reticulosarcoma.
reticulosis reticulosi.
reticulum reticle.
retina retina.
retinaculum retinacle.
retinitis retinitis.
retinoblastoma retinoblastoma.
retinochoroiditis retinocoroïditis.
retinography retinografia.
retinopathy retinopatia.
retinoschisis retinòsquisi.
retinoscope retinoscopi.
retinoscopy retinoscòpia.
retinosis retinosi.
retractile retràctil.
retractility retractilitat.
retroauricular retroauricular.
retrobronchial retrobonquial.
retrobulbar retrobulbar.
retrocardiac retrocardíac -a.
retrocecal retrocecal.
retrocervical retrocervical.
retrocochlear retrococlear.
retrocolic retrocòlic -a.
retrocollis retrocoli.
retroflexion retroflexió.
retrognathia retrognàtia.
retrolenticular retrolenticular.

retrolingual retrolingual.
retro-ocular retroocular.
retroperitonaeum retroperitoneu.
retroperitoneal retroperitoneal.
retropharynx retrofaringe.
retroplacental retroplacentari -ària.
retroplasia retroplàsia.
retropulsion retropulsió.
retroversion retroversió.
retroverted retrovertit -ida.
retrusion retrusió.
returner retornador -a.
revaccinate revacunar, revaccinar.
revaccination revacunació, revaccinació.
revascularisation revascularització.
revascularise revascularitzar.
reversible reversible.
revive reviscolar.
revulsion revulsió.
revulsive revulsiu -iva.
rheobase reobase.
rheobasic reobàsic -a.
rheotactism reotactisme.
rheotaxis reotaxi.
rheumatic reumàtic -a.
rheumatism reuma, reumatisme.
rheumatogenic reumatogen -ògena.
rheumatoid reumatoide.
rheumatoid artrhitis artritis reumatoide.
rheumatologic reumatològic -a.
rheumatological reumatològic -a.
rheumatologist reumatòleg -òloga.
rheumatology reumatologia.
rheumatosis reumatosi.
rhinaesthesia rinestèsia.
rhinalgia rinàlgia.
rhinencephalon rinencèfal.
rhinion rini.
rhinitis rinitis.
rhinocheiloplasty rinoquiloplàstia.
rhinoconiosis rinoconiosi.
rhinolalia rinolàlia.
rhinologist rinòleg -òloga.
rhinology rinologia.
rhinomycosis rinomicosi.
rhinophonia rinofonia.
rhinophyma rinofima.
rhinoplasty rinoplàstia.
rhinorrhagia rinorràgia.
rhinorrhoea rinorrea.
rhinoscleroma rinoescleroma.
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rhinoscope rinoscopi.
rhinoscopy rinoscòpia.
rhinotomy rinotomia.
rhizomelic rizomèlic -a.
rhodococcus rodococ.
rhodophylaxis rodofilaxi.
rhodopsin rodopsina.
rhombencephalon romboencèfal.
rhomboid romboide
rhonchi rossoll.
rhythm ritme.
rib costella.
ribonuclease ribonucleasa.
ricin ricina.
ricinism ricinisme.
rickets raquitis, raquitisme.
rickettsiosis rickettsiosi.
rigidity rigidesa.
rigor mortis rigor mortis.
rimula rímula.
ring anell.
ringworm tinya.
ring finger dit anular.
risorius risori -òria.

rod bastonet.
roentgengraphy roentgengrafia.
roentgenlogy roentgenlogia.
roentgentherapy roentgenteràpia.
roll of lint metxa.
roller rodet.
root arrel.
rosy-pink rash rosèola.
rot gam.
rotary rotatori -òria.
rotator cuff manegot dels rotatoris.
route via.
rub frec, frega, fregament, fricció.
rubefacient rubefaent.
rubefaction rubefacció.
rubella 1. rubèola, rosa. 2. rubèolic -a.
rubor rubor.
rubral rúbric -a.
rugoscopy rugoscòpia.
rumblings borborigme.
rumination ruminació.
rump rabada.
rupia rúpia.
rupture ruptura.

S
saburra saburra.
saburral saburral.
sac sac.
saccharimetre sacarímetre.
saccharomycosis sacaromicosi.
saccharorrhoea sacarorrea.
sacculated saculat -ada.
saccule sàcul.
sacral sacre -a.
sacralgia sacràlgia.
sacrococcygeal sacrococcigi -ígia.
sacrocoxalgia sacrocoxàlgia.
sacrocoxitis sacrocoxitis.
sacrodynia sacrodínia.
sacroiliac sacroilíac -a.
sacrolumbar sacrolumbar.
sacrosciatic sacrociàtic -a.
sacrovertebral sacrovertebral.
sacrum sacre.
sagittal sagital.
saliva saliva.
salivary salival.
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salivate salivar, salivejar.
salivation salivació.
salmonellosis salmonel·losi.
salpingectomy salpingectomia.
salpingitis salpingitis.
salpingography salpingografia.
salpingolysis salpingòlisi.
salpingoscope salpingoscopi.
salpingoscopy salpingoscòpia.
salpingostomy salpingostomia.
saltatory saltatori -òria.
saluresis saluresi.
salvatella salvatel·la.
sanatorium sanatori.
sand arena.
sanies sànies.
sanitate sanejar.
sanitation sanejament.
saphenectomy safenectomia.
saphenous vein safena.
sarcocele sarcocele.
sarcoidosis sarcoïdosi.
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sarcolemma sarcolemma.
sarcolysis sarcòlisi.
sarcoma sarcoma.
sarcomatosis sarcomatosi.
sarcomatous sarcomatós -osa.
sartorial muscle sartori.
satellite satèl·lit.
saturnine saturní -ina.
sauriasis sauriasi.
saw serra.
scab corfa, crosta, crostera, pegadella,
placa.
scabby ronyós -osa, sarnós -osa.
scabies ronya, sarna, escabiosi.
scald escaldar-se.
scalene escalé -ena.
scalpel bisturí, escalpel.
scaly escamós -osa.
scanner escàner, escanista (o escaniste
-a).
scansion escansió.
scaphoid escafoide.
scaphoidal escafoïdal.
scapula escàpula.
scapular escapular.
scapular girdle cintura escapular.
scapulohumeral escapulohumeral.
scar cicatriu.
scarification escarificació.
scarifier escarificador.
scarify escarificar.
scarlet fever escarlatina.
schistosomiasis esquistosomiasi.
schizomycete esquizomicet.
sciatic ciàtic -a.
sciatica ciàtica.
scientific evidence evidència.
scintigram gammagrafia.
scintigraphy gammagrafia.
scintillogram escintil·lograma.
scintillography escintil·lografia.
scirrhous escirrós -osa.
scirrhus escirre.
scleraemia esclerèmia.
sclereme esclerema.
scleritis escleritis.
sclerodermia esclerodèrmia.
scleroma escleroma.
sclerosed esclerosat -ada.
sclerosis esclerosi.
sclerotic escleròtic -a.
sclerotics escleròtica.
sclerotitis esclerotitis.

sclerotise esclerotitzar.
sclerous esclerós -osa.
scoliosis escoliosi.
scorbutic escorbútic -a.
scotoma escotoma.
scotopia escotopia.
scotopic escotòpic -a.
scratch rascada.
scrofula escròfula, minova.
scrofulism escrofulisme.
scrofulosis escrofulosi.
scrofulous escrofulós -osa.
scrotal escrotal.
scrotal hernia potra.
scrotocele escrotocele.
scrotum escrot.
scurvy escorbut.
sebaceous sebaci àcia.
sebiferous sebífer -a.
sebiparous sebípar -a.
sebolite sebòlit.
seborrhoea seborrea.
seborrhoeic seborreic -a.
secrete secretar, segregar.
secretion secreció.
secretory secretor -a, secretori -òria,
secretant.
section between two knots internodi.
sedate sedar.
sedation sedació.
sedative sedant, sedatiu -iva.
sedimentation sedimentació.
see veure.
segment segment.
selenosis selenosi.
self-medicate automedicar-se.
self-medication automedicació.
self-regulation autoregulació.
semeiography semiografia.
semen semen.
semen analysis seminograma.
semicoma semicoma.
semilunar sigmoïdal.
semilunare semilunar.
seminal seminal.
seminarcosis seminarcosi.
seminiferous seminífer -a.
seminology seminologia.
seminoma seminoma.
semiology semiologia.
semiotics semiòtica.
senile senil.
senility senilitat.
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sensation sensació.
sense sentit.
sense of smell olfacte.
sense of touch palp.
sensitive sensible, sensitiu -iva.
sensitiveness sensibilitat.
sensitiveness to pain algèsia.
sensitisation sensibilització.
sensitiser sensibilitzador -a.
sensitising sensibilitzador -a.
sensorial sensorial.
sensorimotor sensoriomotor -a, sensoriomotriu -iva.
sensorium sensori.
sensory sensori -òria.
sensory system aparell sensorial.
sensual sensual.
sensualism sensualisme.
sensualist sensualista (o sensualiste
-a).
sensuality sensualitat.
separator separador.
septal septal.
septic sèptic -a.
septicaemia septicèmia, sèpsia.
septicaemic septicèmic -a.
septicity septicitat.
septum septe.
sequela seqüela.
seriography seriografia.
serioscopy serioscòpia.
seroagglutination seroaglutinació.
serodiagnosis serodiagnòstic -a.
serodiagnostic serodiagnòstic -a.
seroimmunity seroimmunitat.
serologic serològic -a.
serology serologia.
seronegative seronegatiu -iva.
seropositive seropositiu -iva.
serosa serosa.
serositis serositis.
serosity serositat.
serotherapic seroteràpic -a.
serotherapy seroteràpia.
serous serós -osa.
serpingous serpiginós -osa.
serratus serrat -ada.
serum sèric, serum.
sesamoid sesamoide.
sessile sèssil.
set of teeth queixalera.
seton sedeny, sedal.
setting enclavatge.
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sewing seam costura.
sexdigitate sexdigitat -ada.
sexuality sexualitat.
shadow ombra.
shaft canya.
shaking estremiment.
sharp pain punxada, punyida.
sheath baina.
shiatsu digitipuntura.
shinbone canella, sec.
shock commoció, xoc.
shoulder 1. muscle. 2. espatla.
shoulder blade espatla, omòplat,
espatleta.
sialadenitis sialoadenitis.
sialic siàlic -a.
sialolite sialòlit.
sialophagia sialofàgia.
siamese twin siamés -esa.
sibilant sibilant.
sick leave certificate comunicat de
baixa, informe de baixa.
side costat.
sideraemia siderèmia.
sideration sideració.
sideropenia ferropènia.
siderosis siderosi.
sigh sospir.
sight vista.
sigmoid sigma, sigmoïdal, sigmoide.
sigmoidoscopy sigmoidoscòpia.
sign signe.
silicosis silicosi, calicosi.
silicotic silicòtic -a.
silk seda.
sincipital sincipital.
sinciput sincípit.
sinoscopy sinuscòpia.
sinus si.
sinusal sinusal.
sinusectomy sinusectomia.
sinusitis sinusitis.
sinusoid sinusoide.
sinusoidal sinusoïdal.
skeletal esquelètic -a.
skeleton esquelet, ossada, ossamenta.
skin pell.
skin test cutireacció.
skinny flesh pelleranca.
skull crani.
skullcap calota.
sleep son.
sleep-inducing soporífer -a.
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sleepiness sopitesa.
sleeplessness insomni.
slight fever febrícula.
small intestine intestí prim.
smallpox pigota, verola.
smallpox vaccine vacuna.
smegma esmegma.
smell olor.
smoking tabaquisme.
snuffling embromat -ada.
sociopathic sociopàtic -a.
sociopathology sociopatologia.
socket conca, glena.
sodaemia sodèmia.
soft palate vel del paladar.
softening remolliment, reblaniment.
softness mol·lície.
solarisation solarització.
sole planta del peu.
soleus solear.
soleus muscle soli.
solution solució.
solve resoldre.
soma soma.
somatic somàtic -a.
somatopsychic somatopsíquic -a.
somnambulism somnambulisme.
sonogram sonograma.
sonographer ecografista.
sonography sonografia.
sopor sopor.
sorbefacient sorbefaent.
sore encetada, escaldadura, nafra.
sound murmuri.
space espai.
space between two ribs entrecostella.
spasm espasme.
spasmodic espasmòdic -a.
spasmodic asthma asma bronquial.
spasmolysis espasmòlisi.
spasmolytic espasmolític -a.
spasmophilia espasmofília.
spastic espàstic -a.
spasticity espasticitat.
specialist especialista.
specific específic -a.
specular especular.
speculum espècul, espèculum.
speech disorder disglòssia.
speech therapist foniatre -a, logopeda.
speech therapy foniatria, logopèdia.
sperm esperma.
spermaduct espermatiducte.

spermatic espermàtic -a.
spermaticide espermaticida.
spermatid espermàtida.
spermatocele espermatocele.
spermatology espermiologia.
spermatorrhoea espermatorrea.
spermaturia seminúria.
spermicide espermicida.
spermocultive espermocultiu.
spermoculture espermocultura.
spermogram espermograma.
sphenoid esfenoide.
sphenoidal esfenoïdal.
sphenopalatine esfenopalatí -ina.
spherocytosis esferocitosi.
sphincter 1. esfínter. 2. esfinterial.
sphygmic esfígmic -a.
sphygmocardiogram esfigmocardiograma.
sphygmocardiographer esfigmocardiògraf.
sphygmogram esfigmograma.
sphygmographer esfigmògraf.
sphygmomanometre esfigmomanòmetre, tensiòmetre.
sphygmometre esfigmòmetre.
spinal espinal.
spinal column columna vertebral,
espina.
spindle fus.
spine columna, espina.
spinous espinós -osa.
spirograph espirògraf.
spirography espirografia.
spirometre espiròmetre.
spirometry espirometria.
spit 1. esputació. 2. esputar.
splanchnic esplàncnic -a.
splanchnogram esplancnografia.
splanchnopleury esplancnopleura.
spleen melsa.
splenectomy esplenectomia.
splenetic esplenètic -a.
splenic esplènic -a.
splenitis esplenitis.
splenium espleni.
splenomegaly esplenomegàlia.
splenoportography esplenoportografia.
splinter resquill.
split ends tora.
spondyl espòndil.
spondylarthritis espondilartritis.
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spondylitis espondilitis.
spondylolistesis espondilolistesi.
spondylosis espondilosi.
sporadic esporàdic -a.
spot pinta.
sprain esquinç, distorsió, carn fugida.
sprue esprue.
spur esperó.
sputum esput.
squama escama.
squamous blepharitis blefaritis escatosa.
squinting estràbic -a, garxo -a.
squint-eyed estràbic -a, garxo -a.
squirting cucumber elateri.
stage estadi.
staining tinció.
stalk tija.
stammer balbejar.
stammering 1. balbuceig. 2. tartamut
-uda.
staphylococcia estafilocòccia.
staphyloma estafiloma.
staple gafa.
stasis estasi.
state estat.
steathorrhoea esteatorrea.
steatoma esteatoma.
steatopygia esteatopígia.
steatopygous esteatopigi -ígia.
steatosis esteatosi.
stem tronc.
stench fortor.
stenocardia estenocàrdia.
stenocephalia estenocefàlia.
stenosed estenosat -ada.
stenosis estenosi.
stereognosia estereognòsia.
stereophotogrammetry estereofotogrametria.
sterile estèril.
sterilise esterilitzar.
steriliser esterilitzador.
sterilising esterilitzador -a.
sternal esternal.
sternoclavicular esternoclavicular.
sternocleidomastoidal esternoclidomastoïdal.
sternocostal esternocostal.
sternum estern, estèrnum.
sternum cartilage neulella.
steroid esteroide.
stethophone estetòfon.
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stethoscope estetoscopi.
stethoscopy estetoscòpia.
sticking plaster esparadrap.
stigma estigma.
stigmatism estigmatisme.
stiletto estilet.
stimulant estimulant.
stimulation estimulació.
stimulus estímul.
sting fiblada, picada.
stinging coentor, coïssor.
stirrup estrep.
stitch punt.
stoma estoma.
stomach 1. estómac. 2. ventre.
stomach cramp retorçó.
stomach substance estomacal.
stomachic estomacal.
stomatitis estomatitis.
stomatological estomatològic -a.
stomatologist estomatòleg -òloga.
stomatology estomatologia.
stone càlcul, pedra.
stool deposició.
strabismus estrabisme.
strabometre estrabòmetre.
strabotomy estrabotomia.
strangulation estrangulació.
strangury estrangúria.
strengthen consolidar.
streptococcis estreptocòccic -a.
streptococcosis estreptocòccia.
streptococcus estreptococ.
stretch marks estria.
stria estria.
striate estriat.
stridor estridor.
stridulous estridulós -osa.
stroke accident cerebrovascular.
stroma estroma.
strophulus estròful.
structure estructura, conformació.
stump monyó.
stupetying estupefaent.
stupor estupor.
stuttering tartamudesa.
stye mussol, urçol.
styptic estíptic -a.
subacute subagut -uda.
subapical subapical.
subauricular subauricular.
subaxillary subaxil·lar.
subchondral subcondral.

APÈNDIX II VOCABULARI ANGLÉS-VALENCIÀ

subclavian subclavi -àvia.
subclinical subclínic -a.
subcortical subcortical.
subcostal subcostal.
subcutaneous subcutani -ània.
subdiaphragmatic subfrènic -a.
suberosis suberosi.
subfebrile subfebril.
subglossitis subglossitis.
subintrant subintrant.
subintration subintració.
sublethal subletal.
subliminal subliminar.
sublingual sublingual.
sublobular sublobular.
subluxation subluxació.
submammary submamari -ària.
submaxillary submaxil·lar.
submucosa submucosa.
subnasal subnasal.
subnormal subnormal.
subnormality subnormalitat.
suboccipital suboccipital.
subopercular subopercular.
suborbital suborbital.
subsidence subsidència.
succussion sucussió.
suckle alletar.
suckling lactant.
suffer from cough tossir.
suffering from quartan quartanari
-ària.
suffusion sufusió.
suggilation sugil·lació.
sulcus canal.
sunstroke insolació.
superfetation superfetació.
supination supinació.
supinator supinador -a.
supine supí -ina, de sobines.
suppository 1. supositori. 2. cala.
suppurant supuratiu -iva.
suppurate supurar, postermejar.
suppuration supuració.
suppurative supuratiu -iva.
supra-axillary supraaxil·lar.
supraclavicular supraclavicular.
suprascapular supraescapular.
surgeon cirurgià -ana, operador -a.
surgery 1. cirurgia. 2. consulta, consultori.
surgical operatori -òria, quirúrgic -a.
surgical staple grapa.

surgical wound font.
suture 1. sutura, afrontament. 2. suturar.
swab cala, escovilló, turunda.
swallow deglutir.
swallowing deglució, deglutició.
sweat 1. suor. 2. suar.
sweating sudació, sudorificació.
swell up unflar, inflar, embotornar.
swelling unflor, inflor.
swollen tumefacte -a.
sycosis sicosi.
symblepharon simblefària, simblèfaron.
sympathalgia simpatàlgia.
sympathectomy simpatectomia.
sympathetic simpàtic -a.
sympathetic nervous system sistema
simpàtic
sympathoblastoma simpaticoblastoma, simpatoblastoma.
symphysiotomy simfisiotomia.
symphysis símfisi.
symptom símptoma.
symptomatology simptomatologia.
symptomatological simptomatològic -a.
synaesthesia sinestèsia.
synalgia sinàlgia.
synanthema sinantema.
synapse sinapsi.
synaptic sinàptic -a.
synarthrosis sinartrosi.
syncanthus sincant.
synchilia sinquília.
synchondrosis sincondrosi, sinneurosi.
synchysis sínquisi.
synclonus sínclon.
syncopal sincopal.
syncope síncope.
syndactilism sindactilisme.
syndactily sindactília.
syndactylus sindàctil -a.
syndesis síndesi.
syndesmography sindesmografia.
syndesmology sindesmologia.
syndesmopexy sindesmopèxia.
syndesmorrhaphy sindesmorràfia.
syndesmosis sindesmosi.
syndesmotomy sindesmotomia.
syndrome clínica, síndrome.
syndromic sindròmic -a.
synechia sinèquia.
synergy sinergia.
synisesis sinizesi.
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synkinesis sincinèsia.
synopsia sinòpsia.
synoptophore sinoptòfor.
synostosis sinostosi.
synovia sinòvia.
synovial sinovial.
synovial bursa bossa sinovial.
synovioma sinovioma.
synovitis sinovitis.
syntax sintaxi.
syntexis sintexi.
syphilid sifílide.
syphilis sífilis.
syphilitic sifilític -a.
syphilitic person sifilític -a.
syphilisation sifilització.

syphiloid sifiloide.
syphilological sifilogràfic -a.
syphilologist sifilògraf -a.
syphilology sifilografia.
syphiloma sifiloma.
syringe xeringa.
syringomyelia siringomièlia.
syringotome siringòtom.
syringotomy siringotomia.
syrup xarop.
systaltic sistàltic -a.
system aparell, sistema.
systemic sistèmic -a.
systole sístole.
systolic sistòlic -a.

T
tabacosis tabacosi.
tabes tabes.
tabescence tabescència.
tabescent tabescent.
tabetic tàbic -a, tabètic -a.
tabific tabífic -a.
tablet comprimit.
tachyarrhythmia taquiarítmia.
tachycardia taquicàrdia.
tachykinesia taquicinèsia.
tachyphagia taquifàgia.
tachypnoea taquipnea.
tackle abordar.
tactile tàctil.
tactility tactilitat.
tactometre tactòmetre.
taeniasis teniasi.
self-mediccate automedicarse.
take somebody pulse polsar.
talalgia talàlgia.
talar turmeller -a.
talus bone taba.
tampon 1. tampó. 2. tap. 3. tamponar.
tamponage tamponament.
tarantism tarantisme.
tarsus tars.
tartar carrall.
tartrectomy tartrectomia.
taste gust.
teeth dentadura, dentat.
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teething dentició.
tegument tegument.
tela tela.
telencephalon telencèfal.
teleoperation teleoperació.
teleradiography teleradiografia.
telomere telòmer.
temperature febra, temperatura.
temple pols, templa.
temporal bone temporal.
temporal temporal.
tenaculum tenacle.
tendinous tendinós -osa.
tendon tendó.
tendonitis tendinitis.
tenesmus tenesme.
tenonitis tenonitis.
tenosynovitis tenosinovitis, tendovaginitis.
teratogenesis teratogènesi.
teratogenic teratogènic -a.
teratogeny teratogènia.
teratologic teratològic -a.
teratology teratologia.
teratoma teratoma.
teratomatous teratomatós -osa.
terebrant terebrant.
terebration terebració.
tertian terciana, terçana.
test prova.
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testicle testicle.
testicular testicular.
tetanic tetànic -a.
tetanisation tetanització.
tetanise tetanitzar.
tetanus tètan.
tetany tetània.
thalamus tàlem.
thalassaemia talassèmia.
thalassotherapy talassoteràpia.
thanatology tanatologia.
thanatopraxis tanatopraxi.
the inner part of the elbow sagnia.
thebaïsm tebaisme.
thecitis tecitis.
thelerethism teleretisme telitis.
thenar tènar.
therapeutic terapèutic -a.
therapeutics terapèutica.
therapist terapeuta.
therapy teràpia.
thermal bath termalisme.
thermanaesthesia termoanestèsia.
thermatology termatologia.
thermoalgesia termoalgèsia.
thermocautery termocauteri.
thermocoagulation termocoagulació.
thermograph termògraf.
thermolipolysis termolipòlisi.
thermophore termòfor.
thermotherapy termoteràpia.
thesaurismosis tesaurismosi.
thickening incrassant.
thigh cuixa.
thin prim -a.
thinning amagriment.
third phalanx falangeta.
thirst set.
thoracic toràcic -a.
thoracocentesis toracocentesi.
thoracoplasty toracoplàstia.
thorax tòrax.
throat coll, gola.
thrombasthenia trombastènia.
thrombectomy trombectomia.
thromboanginitis tromboangiïtis.
thrombocyte trombòcit.
thrombocytopenia trombopènia, trombocitopènia.
thrombocytosis trombocitosi.
thromboembolism tromboembòlia.
thrombogenic trombogen -ògena,
trombòtic -a.

thrombolysis trombòlisi.
thrombopathy trombopatia.
thrombophlebitis tromboflebitis.
thrombopoiesis trombopoesi.
thrombosis trombosi.
thrombotic trombòtic -a.
thrombus trombe.
thrush mamellera, muguet.
thumb dit polze, polze.
thymic tímic -a.
thymopathy timopatia.
thymus tim.
thyroid 1. tiroide. 2. tiroïdal.
thyroidism tiroïdisme.
thyroiditis tiroïditis.
thyroprival tiropriu -iva.
thyrotoxicosis tirotoxicosi.
thyroxine tiroxina.
tibia tíbia.
tibial tibial.
tic tic.
tinea barbae mentagra.
tinea paedis tinya dels peus.
tingling formigueig.
tinnitus acufen.
tired out baldat -ada.
tissue teixit.
tissue erosion erosió.
tissue transplantation trasplantament.
toe dit.
tolerance tolerància.
tolerate tolerar.
tomographic tomogràfic -a.
tomography tomografia.
tone to.
tongue depressor depressor lingual,
abaixallengües.
tonic tònic -a.
tonicity tonicitat.
tonography tonografia.
tonometre tonòmetre.
tonsil amígdala, tonsil·la.
tonsillectomy tonsil·lectomia, amigdalectomia.
tonsillitis amigdalitis, tonsil·litis.
tonsillotomy amigdalotomia.
tooth dent.
tooth erosion erosió.
toothless agomfi òmfia.
top of the head coroneta.
topalgia topàlgia.
tophus tofus.
topical tòpic -a.
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torpid tòrpid -a.
torpor torpor.
torsiometre torsiòmetre.
torticollis torticoli.
torus tubarius rodet tubàric.
touch tacte.
tourniquet torniquet.
toxaemia toxèmia.
toxic tòxic -a.
toxicity toxicitat.
toxicoderma toxicodèrmia.
toxicogenic toxicogènic -a.
toxicologic toxicològic -a.
toxicologist toxicòleg -òloga.
toxicology toxicologia.
toxicosis toxicosi.
toxigenic toxigen -ígena.
toxin toxina.
toxoid toxoide.
toxoplasmosis toxoplasmosi.
trabecula trabècula.
trachea tràquea.
tracheal traqueal.
tracheitis traqueïtis.
tracheloplasty traqueloplàstia.
tracheoplasty traqueoplàstia.
tracheoscopy traqueoscòpia.
tracheotomy traqueotomia.
trachoma tracoma.
tract tracte.
tragus tragus.
transduction transducció.
transfuse transfondre.
transfusion transfusió.
transillumination transil·luminació.
transmigration transmigració.
transmission transmissió.
transonance transsonància.
transparent pel·lúcid.
transpiration transpiració.
transpire transpirar.
transplant trasplantar.
transplantation trasplantament.
transposition transposició.
transsexual transsexual.
transudate transsudar.
transudation transsudació.
trapezium trapezi.
trapezium bone trapezi.
trapezoid bone trapezoide.
trauma trauma.
trauma specialist traumatòleg -òloga.
traumatic traumàtic -a.
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traumatism traumatisme.
traumatology traumatologia.
treat curar, medicar, tractar.
treatment cura, tractament.
trephinate trepanar.
trephination trepanació.
trephine trepà, trepador.
tretralogy tetralogia.
triad tríada.
triangle triangle.
triceps tríceps.
trichiasis triquiasi.
trichilemmal cyst llúpia, talpa, talpària.
trichinosi triquinosi.
trichinous triquinós -osa.
trichobacteriosis tricobacteriosi.
trichomatous tricomatós -osa.
trichome tricoma.
trichomic tricòmic -a.
trichomycosis tricomicosi.
trichopathy tricopatia.
trichophyton tricòfit.
trichophytosis tricofitosi.
trichosis tricosi.
trifacial trifacial.
trigeminal trigemin -èmina.
trigeminus trigemin.
trigone trígon.
trigonocephaly trigonocefàlia.
trilobate trilobat -ada.
trilocular trilocular.
trilogy trilogia.
triplegia triplegia.
triplopia triplopia.
triquetrum bone piramidal.
trismus trisme.
tritanopia tritanòpsia.
trocar trocar.
trochanter trocànter.
trochlea tròclea.
trochlear troclear.
tromboarteritis tromboarteritis.
trophic tròfic -a.
trophoneurosis trofoneurosi.
trunk tronc.
truss braguer.
tubal tubari -ària.
tube conducte, sonda, trompa, tub,
tuba.
tubercle tubèrcul.
tuberculin tuberculina.
tuberculisation tuberculització.
tuberculise tuberculitzar.
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tuberculoma tuberculoma.
tuberculosis tuberculosi.
tuberculous tuberculós -osa.
tuberculous lymphadenitis porcellanes.
tuberosity túber, tuberositat.
tubotympanal tubotimpànic -a.
tubovaginal tubovaginal.
tubule túbul.
tularaemia tularèmia.
tumefaction tumefacció.
tumescence tumescència.
tumidity tumiditat.
tumoration tumoració.
tumour eixidura, tumor, tumoral, neoplàsia, neoplasma, neoformació.
tumourous tumorós -osa.
tunica túnica.
tunica vaginalis testis vaginal.
tuning fork diapasó.
turgescence turgescència.
turgid turgent, turgescent.

twin gemel·lar, gemin gèmina.
twinge fiblada.
twist regirar-se.
tylosis tilosi.
tympanic timpànic -a.
tympanic attic àtic.
tympanic perforation perforació timpànica.
tympanism timpanisme.
tympanites meteorisme.
tympanitic timpanític -a.
tympanitis timpanitis.
tympanoplasty timpanoplàstia.
tympanum timpà.
typhlitis tiflitis.
typhlology tiflologia.
typhoid tifoide.
typhoidal tifoïdal.
typhous tífic -a.
typhus tifus.
tyranism tiranisme.
tyrocele tirocele.

U
ulalgia ulàlgia.
ulatrophy ulatròfia.
ulcer llaga, úlcera.
ulcerate ulcerar.
ulceration ulceració.
ulcerative ulceratiu -iva.
ulcerogenic ulcerogènic -a.
ulcerous ulcerós -osa.
ulna cúbit, ulna.
ulnar ulnar.
uloma uloma.
ultrasonography ultrasonografia.
ultrasound scan ecografia.
ultrasound scanner ecògraf.
ultrasound scanning ecografia.
ultrasound therapy ultrasonoteràpia.
ululation ululació.
umbilical umbilical.
umbilical cord cordó umbilical.
umbilical region mesogastri.
unborn nonat -ada.
unbridle desbridar.
unchaining desencadenant.
unciform unciforme.

underlie subintrar.
undernutrition subnutrició.
ungual unguial.
unguis unguis.
unhealthy malaltús ussa, malaltós -osa,
malaltís -issa.
univitelline twin bessó -ona univitel·lí
-ina.
upper jaw maxil·la.
uraemia urèmia.
uraemic urèmic -a.
uranoplasty uranoplàstia.
uranoplegia uranoplegia.
uraturia uratúria.
ureometre ureòmetre.
ureopoiesis ureopoesi.
ureotelic ureotèlic -a.
ureter urèter.
ureteral ureteral.
ureterectasia ureterèctasi.
ureteritis ureteritis.
ureterocele ureterocele.
urethra uretra.
urethral uretral.
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urethralgia uretràlgia.
urethritis uretritis.
urethrocele uretrocele.
urethroplasty uretroplàstia.
urethrorrhagia uretrorràgia.
urethroscope uretroscopi.
urethroscopy uretroscòpia.
urethrostomy uretrostomia.
urethrotomy uretrotomia.
uretic urètic -a.
uric úric -a.
uric acid àcid úric.
uricaemia uricèmia.
urinary urinari -ària.
urinary xanthine level xantinúria.
urinate orinar.
urination micció, orinada.
urine orí, orina.
urine culture urocultiu.
urine fructose fructosúria.
urine myoglobin mioglobinúria.

urography urografia.
urolith uròlit.
urolithiasis urolitiasi.
urologic urològic -a.
urologist uròleg -òloga.
urology urologia.
uroscopy uroscòpia.
urticant urticant.
urticaria urticària.
urtication urticació.
uterine uterí -ina.
uterus úter, matriu, mare.
utricle utricle.
utricular utricular.
uvea úvea.
uveal uveal.
uveitis uveïtis.
uvula úvula, gallet.
uvular uvular.
uvulitis uvulitis.

V
vaccinate vacunar, vaccinar.
vaccinating vacunador -a.
vaccination vacunació, vaccinació.
vaccination schedule calendari vacunal.
vaccinator vacunador -a, vaccinador -a.
vaccine vacuna.
vaccinist vacunador -a.
vacuum extractor vacuoextractor.
vagal vagal.
vagina vagina.
vaginal vaginal.
vaginalitis vaginalitis.
vaginismus vaginisme.
vaginitis vaginitis.
vaginoscopy vaginoscòpia.
vaginotomy vaginotomia.
vagotomy vagotomia.
vagotonia vagotonia.
vagus nerve vague.
valgus valg -a.
valve valva, vàlvula.
valviform valviforme.
valvulitis valvulitis.
valvuloplasty valvuloplàstia.
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valvulotomy valvulotomia.
varicocele varicocele.
varicose varicós -osa.
varicose vein variu, variça.
varicosis varicosi.
varicosity varicositat.
varioloid varioloide.
variolous pigotós, variolós -osa, verolós
-osa.
varus var -a.
vas deferens conducte deferent.
vascular vascular, vasal.
vascular spider aranya vascular.
vascularity vascularitat.
vascularisation vascularització.
vascularised vascularitzat -ada.
vasectomise vasectomitzar.
vasectomy vasectomia.
vasoconstriction vasoconstricció.
vasoconstrictor vasoconstrictor -a.
vasodilation vasodilatació.
vasodilator vasodilatador -a.
vasomotor vasomotor -a.
vault volta.
vector vector -a.
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vegetation vegetació.
vein vena.
vein-related venal.
veined venós -osa.
velar velar.
vell tel.
vellus hair pèl moixí.
velum tel.
venation venació.
venereal veneri èria.
venereologic venereològic -a.
venereological venereològic -a.
venereologist venereòleg -òloga.
venereology venereologia.
venipuncture venopunció.
venography venografia.
venous venós -osa.
ventilation ventilació.
ventral ventral.
ventricle ventricle.
ventriculography ventriculografia.
venule vènula.
verbal incontinence verborrea.
vermicide vermicida.
vermicular vermicular.
vermiform appendix apèndix vermiforme.
verminous verminós -osa.
vermis vermis.
vernix caseosa vèrnix.
verrucous verrucós -osa.
version versió.
vertebra vèrtebra.
vertebral vertebral.
vertigo vertigen.
vesical vesical.
vesication vesicació.

vesicle vesícula.
vesiculitis vesiculitis.
vessel vas.
vestibular vestibular.
vestibule vestíbul.
vestige vestigi.
viable viable.
vial vial.
vibrissa vibrissa.
vicarious vicariant.
viraemia virèmia.
virilism virilisme.
virosis virasi, virosi.
virulent virulent -a.
virus 1. virus. 2. víric -a.
viscera víscera.
visceral visceral.
visceralgia visceràlgia.
vision visió.
visual visual.
vitamin vitamina.
vitiligo vitiligen.
vocal apparatus fonador -a.
voice veu.
volvulus vòlvul.
vomer vòmer.
vomica vòmica.
vomit 1. vòmit. 2. vomitar.
vomiting vòmit.
vomiturition vomiturició.
vultuous vultuós -osa.
vulva vulva.
vulvar vulvar.
vulvectomy vulvectomia.
vulvitis vulvitis.
vulvovaginitis vulvovaginitis.

W
waist cintura.
wart berruga.
warty berrugós -osa, verrucós -osa.
wasteaway solsir-se.
water balance balanç hídric.
water blow hidrocució.
wax tap.
weariness pesadesa.
wedge cuny.

wheal fava, favassa.
wheeze sibilació, sibilància.
white blood cell leucòcit.
white commissure of spinal cord
vulva.
whitlow panadís, rodadits.
whooping cough tos ferina.
window finestra.
woman in labour partera.
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womb claustre.
worsen agreujar.
wound 1. ferida, mal, nafra. 2. ferir,
lesionar, nafrar.
wound covered with congealed blood
sangprés.

wound edge llavi.
wrinkle arruga.
wrinkling corrugador -a.
wrist monyica, canell, govanella.
wristband monyiquera.

X
xanthelasma xantelasma.
xanthine xantina.
xanthochromia xantocromia.
xanthoma xantoma.
xanthomatosis xantomatosi.
xanthopsia xantòpsia.
xenology xenologia.

xeroderma xerodèrmia.
xerophthalmia xeroftàlmia.
xerosis xerosi.
xiphodynia xifodínia.
X-ray 1. radiografia, radiograma.
2. radiografiar.
X-ray diagnosis radiodiagnòstic.

Y
yawn 1. badall. 2. badallar.

yaws pian.

Z
zonule zònula.
zoonosis zoonosi.
zooplasty zooplàstia.
zootherapy zooteràpia.
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zygomatic zigomàtic -a.
zygomatic arc zigoma.
zygomatic bone malar, zigoma.
zygote zigot.

