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Glossário

AE: aluno excepcional, deficiente mental.

ALBUMINA: proteína utilizada para avaliação do estado de nutrição do paciente.

ACIDOSE: alteração do pH do sangue, que pode ser causada por diversas alterações
metabólicas ou respiratórias.

ACINECTOBACTER: um tipo de bactéria.

ALIMENTAÇÃO ENTERAL: alimentação através de sonda que libera o alimento dire-
tamente no intestino.

AMBU: aparelho para ventilação manual.

ANALGESIA: ação contra a dor.

ATELECTASIA: colapso de uma porção de um pulmão.

BRADICARDIA: lentificação dos batimentos cardíacos.

BRONCOESPASMO: contração dos brônquios.

BRONCOSCOPIA: exame para visualização direta da traquéia e dos brônquios.

CINTIGRAFIA PULMONAR: exame realizado com rádio-isótopos para avaliar a venti-
lação dos pulmões.

CINTIGRAFIA PULMONAR DE PERFUSÃO: exame realizado com rádio-isótopos para
avaliar a perfusão, isto é, a passagem de sangue através dos tecidos dos pulmões.

COR PULMONALE: comprometimento cardíaco em decorrência de patologia pulmonar.

DESMAME: processo gradual de retirada de ventilação artificial.

DIÁLISE: processo de filtração do sangue.

DIAZEPAN: medicação ansiolítica, popularmente conhecida como Valium ou Dienpax.

DIETA HIPERLIPÍDICA: alimentação rica em gorduras

DISSECÇÃO VENOSA: pequena cirurgia realizada com o intuito de introdução de um
cateter em veia profunda.

DM: diabetes mellitus.

DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica.

ECOCARDIOGRAMA: ultra-som do coração, que avalia anatomia e função desse ór-
gão.

EDA: endoscopia digestiva alta.
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EDEMACIADO: inchado.

EMBOLIZANDO: formando êmbolos, ou seja, coágulo sangüíneo que se desprende e
migra para pontos distantes da circulação, por exemplo, cérebro, pulmão, rins etc.

ENDOSCOPIA: exame para visualização direta da porção alta do aparelho digestivo.

ENTUBAÇÃO: colocação de tubo na traquéia, para respiração assistida.

FENTANIL: medicação anestésica.

GASOMETRIA: exame que avalia o pH e a pressão parcial do oxigênio e gás carbônico
no sangue.

GASTRO: gastroenterologista, médico especializado em doenças do aparelho digesti-
vo.

HALDOL: nome comercial do Haloperidol, medicação psiquiátrica com ação
antipsicótica.

HAS: hipertensão arterial sistêmica.

HD: hemodiálise, sinônimo de diálise, processo de filtração do sangue.

HEPARINA: substância anticoagulante.

HIPERTENSO: doente com pressão arterial elevada.

IAM: infarto agudo do miocárdio.

ISQUEMIA DE PAREDE ANTERO-SEPTAL: diminuição da irrigação sangüínea na parede
anterior do coração

KLEBSIELLA: um tipo de bactéria.

LASIX: nome comercial da furosemida, que é uma substância diurética

LEXOTAN: nome comercial do Bromazepan, substância com ação ansiolítica, que atua
contra a ansiedade.

LÚPUS: lúpus eritematoso sistêmico, um tipo de doença auto-imune.

MEROPENEM: um tipo de antibiótico.

NEFROLOGIA: especialidade referente aos rins.

NEGATOSCÓPIO: aparelho para visualização de exames radiográficos (raios X).

PNEUMO: pneumologista, médico especializado em doenças do aparelho respiratório.

PNEUMONIA COMUNITÁRIA: pneumonia adquirida fora do ambiente hospitalar, no
ambiente onde a pessoa vive.

PROCEDIMENTO: termo amplamente utilizado por equipes de saúde. Refere-se à retira-
da de sangue ou outras condutas, como punção arterial, dissecção de veia profun-
da, entubação e colocação de prótese respiratória.

PRÓTESE RESPIRATÓRIA: ventilação através de respirador artificial.

PUNÇÃO: aspiração de líquido do interior do organismo, por exemplo, sangue, pus etc.

SEDAÇÃO: uso de substâncias com o intuito de acalmar o paciente, muitas vezes
causando sonolência.
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STAFILO: abreviatura de Staphylococcus, um tipo de bactéria.

TAP: tempo e atividade de protrombina, exame utilizado para o controle de ação da
medicação anticoagulante.

TAQUIPNÉIA: respiração acelerada.

TC: tomografia computadorizada.

TRIDIL: nome comercial da nitroglicerina venosa, substância de ação vasodilatadora
coronariana.

ÚLCERA DE PRESSÃO: escara, ferida provocada em geral pelo paciente permanecer
por longo tempo deitado ou na mesma posição.

VANCO: vancomicina, um tipo de antibiótico.

VENTILAÇÃO MANUAL: ventilação pulmonar realizada através de aparelhos ma-
nuais, como, por exemplo, o ambu.

VENTILAÇÃO MECÂNICA: ventilação pulmonar realizada através de respiradores
artificiais automáticos.

VITAMINA K: um tipo de vitamina, com ação coagulante.
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