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O Dicionário Ilustrado de Saúde está voltado para estudantes e profissionais da 
área da saúde. Ele engloba os principais termos e siglas de A a Z utilizados no 
cotidiano do estudante e do profissional.

O conteúdo elaborado é atualizado e baseado em instruções literárias inéditas 
no mercado e, para subsídio técnico, buscou-se amparo legal nos órgãos 
normatizadores e fiscalizadores de todas as áreas da saúde.

Está embasado também nos subsídios das últimas normatizações técnicas 
recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério 
da Saúde, entre outras instituições que legislam sobre assistência segura ao 
paciente. 

O processo de elaboração deste dicionário passou por várias fases, na tentativa 
de organizar e tornar um produto de qualidade como norteador para os 
estudantes e profissionais que atuam na área da saúde. O trabalho foi árduo, 
mas gratificante por ter alcançado com êxito um produto diferencial e instrutivo 
de fácil assimilação. 

Este material possibilita o acesso às informações atualizadas sobre termos e 
siglas utilizados na área da saúde, na realização de pesquisa pertinentes a esta 
e outras finalidades. 

Os autores e organizadores desta obra se destacam na área da pesquisa, 
docência e prática assistencial, e validam a qualidade das informações aqui 
apresentadas, possibilitando, para o mercado contemporâneo, um instrumento 
que permite, aos estudantes e profissionais da área da saúde, realizar suas 
ações com mais competência, segurança e de forma sistematizada, alcançando 
a qualidade em sua prática clínica. 

APRESENTAÇÃO



MAIS DE 20 MIL VERBETES E TERMINOLOGIAS
As definições deste dicionário foram elaboradas e atualizadas, eliminando termos e expressões que 
caíram em desuso, como sonda (cateter), úlcera por pressão (lesão por pressão) e medula espinhal 
(medula espinal).

Além das definições mais importantes dos verbetes usados na área da saúde, disponibilizamos, 
digitalmente, por meio de QR CODE, uma lista completa de terminologias relacionadas a 
comportamentos, estados e transtornos mentais, um diferencial para profissionais que lidam diretamente 
com o público.

CONTEÚDO DIGITAL
Para facilitar a consulta disponibilizamos via QR CODE os seguintes conteúdos:

• Mais de 7 mil fármacos e suas aplicações:  
Nome do princípio ativo e/ou composição,  
nome comercial e aplicação terapêutica

VIDEOAULAS
A fim de potencializar a fixação de alguns temas importantes, oferecemos videoaulas exclusivas, 
ministradas por mestres e doutores na área da saúde. Confira:

01. Principais abreviaturas utilizadas no  
cotidiano dos profissionais de saúde (p.8)

02. Terminologias de saúde (p.12)

03. Cuidados prestados em caso de aborto (p. 49)

04. Mosquito Aedes aegypti (p. 80)

05. Aids (p. 89)

06. Alzheimer (p. 102)

07. Passo a passo do cateterismo vesical (p. 244)

08. Medicamentos utilizados via retal (p. 297)

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS DA SAÚDE
Algumas áreas possuem siglas e abreviaturas próprias, para facilitar a 
consulta, dividimos da seguinte forma:

• Enfermagem geral

• Estética

• Exames

• Farmácia

• Fisioterapia

• Fonoaudiologia

• Gastroentereologia

09. Diabetes (p. 350)

10. Ética profissional (p. 459)

11. Cálculo de idade gestacional (p. 548)

12. Higienização das mãos (p. 579)

13. Ângulos de aplicação de medicamentos (p. 703)

14. Diferenças entre terapia enteral e parenteral (p. 767)

15. Novas diretrizes para RCP (p.934)

16. Cuidados relegado ao corpo pós-morte (p. 1020)

• Infectologia

• Neurologia e Psiquiatria

• Nutrição

• Oncologia, Transplante de Medula 
Óssea (TMO) e Hematologia

• Ortopedia

• Otorrinolaringologia e Buco-maxilo

• Expressões populares relacionadas a comportamentos, 
estados e transtornos mentais substanciais

• Terminologias em Epidemiologia

• Pediatria

• Ginecologia e Obstetrícia

• Radiologia

• Renal Metabólico

• Transvenoso

• UTI, Cardiologia e Pneumologia

• Terminologias em Radiologia (termos 
radiológicos de posicionamento, planos e 
cortes, relação, movimento)

• Relação de órgãos regulamentadores e 
demais instituições de saúde

• Principais procedimentos em estética



Com o intuito de dar maior apoio aos estudantes e 
profissionais, além das imagens, fotografias e ilustrações 
que esclarecem e demonstram procedimentos práticos, 
processos, posições, posturas, métodos e rotinas, 
disponibilizamos, por meio de QR CODES, conteúdos extras 
e videoaulas completas! Confira um exemplo de videoaula 
acessando o QR CODE ao lado. 
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Mestre em Ciências Sociais e Psicopedagoga, Administradora de Recursos 
Humanos. É autora de obras de pesquisas, didáticas e paradidáticas, no Ensino 
Infantil, Fundamental e Médio. Possui graduação em Pedagogia e experiência 
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