
Sufixos més emprats
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Els sufixos són elements que, afegint-los darrere d’una arrel, serveixen per formar una
nova paraula. Tenen tanta càrrega informativa que proporcionen un significat propi sense
la necessitat d’utilitzar diverses paraules per comunicar el significat.

Habitualment, els sufixos mèdics són d’origen grec i llatí. Els més usuals indiquen
una part, una propietat, un femení, un plural, procediments mèdics i determinats fenò-
mens.

Alguns dels sufixos més emprats en les ciències de la salut són:

Sufixos d’àmbit col·loquial i científic alhora
-a versió femenina de l’arrel
-s versió plural de l’arrel
-ac
-al
-ar
-i
-ic sufixos que indiquen pertinença o relació amb l’arrel
-iu
-ori
-os
-tic
-ia
-is
-isme
-ista
-ant sufixos que es refereixen a una condició o a qui fa una acció
-dor
-eg
-or
-ola
-ula sufixos diminutius més emprats en les ciències,
-ícula a banda dels d’ús en la llengua col·loquial

Sufixos d’àmbit quirúrgic
-centesi punció
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-clàstia fractura
-clisi rentat
-desi fusió, unió
-ectomia extirpació quirúrgica
-lisi destrucció
-plàstia reparació
-ràfia sutura
-stomia nova obertura a l’exterior per un camí diferent del natural
-tom instrument per tallar
-tomia incisió, tall
-trícia compressió

Sufixos que es refereixen a procediments diagnòstics
-grama registre
-graf aparell de registre
-grafia procediment de registre
-logia estudi
-metre aparell de mesura
-metria mesura
-scòpia examen visual
-scopi aparell d’examen visual

Sufixos que es refereixen a alteracions o processos anormals (semiologia)
-àlgia dolor
-cele quist, hèrnia
-dínia dolor
-èctasi dilatació
-èmia de la sang, en la sang
-fília atracció
-fòbia por, repulsió
-gen que causa
-iasi condició, formació
-itis inflamació
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-lit pedra
-malàcia reblaniment, estovament
-megàlia engrossiment, creixement
-oide semblant a
-oma tumor
-osi procés anormal
-patia malaltia
-pènia disminució
-plàsia formació
-plegia paràlisi
-poesi producció
-ptosi caiguda
-ràgia raig, sortida, pèrdua
-rea flux, pèrdua menys intensa que la -ràgia
-rexi trencament
-sclerosi enduriment, pèrdua d’elasticitat permanent
-spasme espasme, contracció habitualment reversible
-stàsia aturada, cessament
-stenosi constricció, estretament
-tòxic tòxic, nociu

Altres sufixos
-iatre metge




