ISBN 978-85-909417-0-5

Sérgio Simões

0 novo

acordo
ortográfico
sem segredo
Série Palavra Final, v. 1

ISBN 978-85-909417-0-5

Sérgio Simões

0 novo

acordo
ortográfico
sem segredo
Série Palavra Final, v. 1

© 2009 – Universidade Nove de Julho (Uninove)
Capa e projeto gráfico: João Ricardo M. Oliveira

SIMÕES, Sérgio Lourenço. O novo acordo ortográfico sem
segredo.
São Paulo : UNINOVE, 2009. (Série Palavra final,
v.1)
ISBN

978-85-909417-0-5

1. Língua portuguesa – Ortografia e soletração
2. Reforma ortográfica
CDU 811.134.3’354
Autorizada a reprodução desde que citada a fonte.

Sumário
Introdução .....................................................................5
Alfabeto.........................................................................5
Trema ...........................................................................5
Mudanças nas regras de acentuação .................................6
Emprego do hífen ...........................................................8
Algumas formações com a respectiva grafia: ......................10
ab-, ante-, anti- .............................................................................
.............................................................................10
10
arqui-, auto-, bem-, bi-...................................................................
bi-...................................................................11
11
bio-, circum-, co-, contra-, entre-, ex-, extra- ....................................
....................................12
12
foto-, gastro-, hipo-, hiper-, infra- ....................................................
....................................................13
13
inter-, intra-, macro- , maxi-, mega-, meta-.......................................
.......................................14
14
micro-, mini-, multi-, neo-, pan-, peri- ..............................................
..............................................15
15
pós-, pré-, pró-, proto-, pseudo- .....................................................
.....................................................16
16
re-, recém-, retro-, semi-, sobre-.....................................................
.....................................................17
17
sub-, super-, supra-, tele-, trans-, ultra-, vídeo- .................................
.................................19
19

Relação de algumas palavras e sua grafia ..........................19
A, B, C.........................................................................................
C.........................................................................................19
19
D, E, F .........................................................................................
.........................................................................................20
20
G, H, I, J, M, N .............................................................................
.............................................................................21
21
O, P, Q, R .....................................................................................
.....................................................................................22
22
S, T .............................................................................................
.............................................................................................23
23
U, V .............................................................................................
.............................................................................................24
24
Palavra Final, v. 1

3

Introdução
Neste volume, trataremos das alterações ortográficas determinadas pelo
Acordo Ortográfico de Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16
de dezembro de 1990, por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e, posteriormente, por
Timor Leste.
No Brasil, o Acordo foi aprovado pelo Decreto Legislativo nº 54, de 18
de abril de 1995, e entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2009.

Alfabeto
Nosso alfabeto passa a ter 26 letras, com a reintrodução das letras K, W
e Y. É bom lembrar que elas não haviam desaparecido dos dicionários,
pois permaneceram nos símbolos e palavras que representam unidades de
medida: kg (quilograma), km (quilômetro), kW (kilowatt), W (watt), yd
(jarda), e em siglas como TWA (Trans World Airlines). Usam-se também
em topônimos e antropônimos originários de outras línguas e seus derivados: Kuwait, kuwaitiano. Kant, kantiano; Byron, byroniano.

Trema
Desaparece o sinal (¨) posto sobre a letra u para indicar sua pronúncia
nos grupos gue, gui; que, qui:

Como era

Como fica

argüir
bilíngüe
cinqüenta
delinqüente
freqüência
lingüiça
qüinqüênio
sagüi
tranqüilo
ungüento

arguir
bilíngue
cinquenta
delinquente
frequência
linguiça
quinquênio
sagui
tranquilo
unguento
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Obs.: Continua-se a pronunciar o u.
O trema permanece nas palavras estrangeiras:
Jürgen, Müller, mülleriano.

Mudanças nas regras de acentuação
Desaparece o acento dos ditongos abertos éi e ói das palavras paroxítonas (aquelas que recebem acento tônico na penúltima sílaba).
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Como era

Como fica

alcatéia
colméia
Coréia
epopéia
estréia
estréio
européia
geléia
idéia
odisséia
panacéia
platéia
alcalóide
andróide
apóia
apóio
bóia
cenozóico
estóico
heróico
paranóia
tramóia

alcateia
colmeia
Coreia
epopeia
estreia
estreio
europeia
geleia
ideia
odisseia
panaceia
plateia
alcaloide
androide
apoia
apoio
boia
cenozoico
estoico
heroico
paranoia
tramoia

O novo acordo ortográfico sem segredo

(verbo estrear)

(verbo apoiar)
(verbo apoiar)

Obs.: Continuam acentuadas as oxítonas terminadas em
éis, éu, éus, ói, óis.
Exemplos:

anéis, papéis, chapéu, troféus, anzóis, herói.
Elimina-se o acento agudo das vogais tônicas i e u das palavras paroxítonas, quando vierem precedidas de ditongo:

Como era

Como fica

baiúca
boiúno
cauíra
feiúra

baiuca
boiuno
cauira
feiura

Obs.: Nas palavras oxítonas, mantém-se o acento no i e u
tônicos (em posição final), seguidos ou não de s , quando
precedidos de vogal ou ditongo:
Exemplos:

Baús, Itaú, Pirajuí, Piauí, Tatuí, tuiuiús.
Deixa de ser acentuada a forma êem dos verbos crer, dar, ler, ver e
derivados:
Assim,

Eles creem, deem, leem, veem, descreem, releem, preveem.
O mesmo ocorre com o hiato ôo, quando no final da palavra, mesmo
que no plural ou em formas reduzidas: abençoo, coo, enjoo, voo,
voos, zoo.
As formas verbais oxítonas em gúe, gúem, gúes, qúi, gúis, qúe,
qúem e qúes passam a ser escritas sem o acento agudo no u: apazigue,
averiguem, averigues, argui, arguis, oblique, obliquem, obliques.
Palavra Final, v. 1
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Desaparece o acento diferencial das seguintes palavras paroxítonas:

Como era

Como fica

côa, côas

coa, coas

(verbo coar)

pára

para

(verbo parar)

péla e pélas

pela e pelas

(verbo pelar)

pêlo, pêlos

pelo, pelos

(substantivo)

pêra

pera

(substantivo)

pólo, pólos

polo, polos

(substantivo)

Assim,

Ela coa o leite
Ele não para de falar.
Ela pela o frango.
O impúbere não tem pelos.
Quero suco de pera.
Paulo foi ao polo Norte.
Gosto de jogar polo.

Obs.: Continua acentuada a 3ª pessoa do singular
do pretérito perfeito de indicativo do verbo poder, que
estabelece a diferença com a 3ª pessoa do singular do
presente do indicativo.
Exemplo:

Ontem ele não pôde comparecer à festa, mas hoje pode.

Emprego do hífen
Com prefixo, usa-se o hífen diante de palavras iniciadas por h.
Exemplos

anti-higiênico, anti-herói, mini-hotel,
sobre-humano, super-homem, sub-humano.
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Não se utiliza o hífen quando a vogal final do prefixo ou falso prefixo
e a inicial do segundo elemento forem diferentes.
Exemplos:

antiaéreo, autoaprendizagem, autoescola, coautor, extraescolar,
hidroelétrico, infraestrutura, plurianual, semianalfabeto.
Obs.: Sempre que a vogal final do prefixo e a inicial do
segundo elemento forem iguais, deveremos usar o hífen.
Exemplos:

anti-inflacionário, auto-observação, contra-ataque, infraaxililar, micro-organismo, micro-ondas, semi-internato.
Exceção: o prefixo co justapõe-se, em geral, ao segundo
elemento, mesmo que este se inicie por o: cooperação,
coordenar, cooptar etc.
Escrevem-se sem hífen as palavras formadas por prefixo ou falso prefixo
terminado em vogal, tendo o segundo elemento começado por consoante:
Exemplos:

autopeças, coprodução, microcomputador, minimercado,
pseudopensador, semicírculo, seminovo, ultravioleta
Não se emprega o hífen nas formações que tenham o prefixo ou falso
prefixo terminado em vogal e o segundo elemento iniciado por r ou s.
Nesse caso, duplicam-se essas consoantes.
Exemplos:

antirreligioso, contrassenso, macrorregião, microrregião,
macrossistema, microssaia, minissaia, neorrealismo, ultrassonografia.
Usa-se hífen com os prefixos hiper, inter e super quando o segundo
elemento começa com r.
Exemplos:

hiper-realista, inter-regional, super-resistente.
Nos demais casos, escreve-se sem hífen.
Exemplos:

hiperacidez, hipermercado, interestadual, intermunicipal,
superaquecimento, superexigente, superinteressante, supermercado.
Palavra Final, v. 1
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Com o prefixo sub, o hífen se impõe diante de palavras iniciada por b,
h ou r.
Exemplos:

sub-base, sub-bibliotecário, sub-humanidade, sub-região, sub-raça.
Nos demais casos, escreve-se sem hífen.
Exemplos:

subárea, subitem, subprefeitura.
Usa-se hífen nos compostos com além, aquém, recém e sem.
Exemplos:

além-mar, além-mundo; aquém-mar, aquém-pirineus; recémnascido; recém-nomeado; sem-casa, sem-cerimônia.
Com circum e pan, o hífen se impõe diante de palavras iniciadas por
h, m, n ou vogal.
Exemplos:

circum-hospitalar, circum-mediterrâneo, circum-navegação,
vircum-uretral; pan-americano, pan-helenista, pan-negritude.

Algumas formações com a respectiva grafia:
abab-rogação
ab-rogatório

ab-rogante
ab-rupto

ab-rogar
abrupto

antebraquial
anteislâmico
anteprojeto

antecâmara
antenupcial
antessala

antiaderente
antibacteriano
anticomunismo
antidistônico

antiaéreo
anticlímax
antidemocrático
antidoping

anteantebraço
ante-hipófise
anteontem

antiantiácido
antiamericano
anticonstitucional
antidisentérico
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antieconômico
antiético
anti-histamínico
anti-inflamatório
antirrugas
antissegregacionista
antissísmico

antiespasmódico
anti-herói
anti-horário
antiofídico
antirruído
antissemita
antissocial

antiesportivo
anti-higiênico
anti-imperialismo
antirrábico
antissecretório
antisséptico
antitérmico

arquichanceler
arqui-inimigo
arquiministro

arquiepiscopal
arqui-irmandade
arquirrival

autoanálise
autoescola
autoexame
autopeças
autosserviço
autossustentável

autocensura
autoestima
autoimunidade
autopista
autossuficiente

bem-aventurado
bem-educado
bem-nascido
bem-vindo

bem-disposto
bem-estar
bem-posto
bem-visto

bicampeão
biovular
birradial
birrelatividade
bissextil
bissimétrico

bicentenário
bipartidário
birrefração
bisseção
bissexto
bissulfeto

arquiarquicéfalo
arqui-hipérbole
arquimilionário
arquisseguro

autoautoadesivo
autodefesa
autoestrada
automedicar-se
autorretrato
autossugestão

bembem-apessoado
bem-dotado
bem-humorado
bem-vestido

bibicama
bimotor
bipolar
birrefringência
bissetriz
bissexual
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biobiociência
bioengenharia
biopirataria
biossistema

biocombustível
bioética
biorreologia
biossociológico

biodiesel
biomolecular
biorritmo
biossurfactante

circum-escolar
circumpercorrer

circum-hospitalar
circum-uretral

coautor
coeditar
coordenar

coautoria
coerdeiro
cosseno

contracapa
contragosto
contraofensiva
contraproducente
contrassenso

contracheque
contraindicação
contraoferta
contraprova

entrecesa
entrenublar-se
entrerriense
entressemear

entreguerras
entreposto
entressafra
entressola

ex-marido
ex-patrão

ex-mulher
ex-prefeito

extra-axilar
extralinguístico
extrarregulamentar
extrassístole

extraclasse
extraoficial
extrasseco
extraterrestre

circumcircum-adjacente
circum-navegação

cocoabitar
coedição
coexistir
comorbidade

contracontrabaixo
contracorrente
contraindicar
contraordem
contrarrevolução

entreentreato
entre-hostil
entrerriano
entresseio

exex-aluno
ex-noiva
ex-presidente

extraextra-abdominal
extraescolar
extraordinário
extrassensorial
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fotofotoalergia
fotocelular
fotoelasticidade
fotograma
fotojornalismo
fotomontagem
fotorreportagem
fotossistema

fotocartográfico
fotodispositivo
fotoelétron
fotointerpretação
fotomacrográfico
fotonovela
fotossensível

fotocatálise
fotodissociação
fotofobia
fotoionização
fotomicrografia
fotorreceptor
fotossíntese

gastrenterologia
gastroenterite
gastrointestinal
grastrintestinal

gastroduodenal
gastroenterocolite
gastroparalisia
gastrorreia

hipoalérgico
hipoderme
hipoinosemia
hipopatológico
hipossulfito

hipobranquial
hipodesenvolvimento
hipoparatireoidismo
hipossensibilidade
hipotireoidismo

hiperacústico
hipercorreção
hiperexcitabilidade
hiper-hedonismo
hiperirritabilidade
hipermetropia
hiper-realismo
hipersecreção

hiperagressividade
hiperespacial
hiperfibrinogenemia
hiper-hidrose
hipermenorreia
hipermobilidade
hiper-rugoso
hipersensível

infra-axilar
infraglótico
inframandibular
infraorbitário

infradotado
infra-hepático
inframencionado
infrarrenal

gastrogastrenterite
gastroduodenostômico
gastroenterologia
grastrenterocolite

hipohipoalergênico
hipocalemia
hipoglicemia
hipoparatiroidismo
hipossuficiente

hiperhiperacidez
hiperbraquicefalia
hiperestesia
hiperglicemia
hiperinflação
hipermercado
hipernuclear
hipersaturado
hiperurbanismo

infrainfra-assinado
infraestrutura
infra-hioide
inframolecular
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infrassom
infravermelho

infratemporal

infraumbilical

intercomunicar-se
interinstitucional
interregno

interestadual
interpartidário
inter-relação

intraespecífico
intramuros
intraósseo
intrarracial
intravascular

intra-hepático
intramuscular
intraperitoneal
intrassocial
intravenoso

macrobiótico
macroeconomia
macrossegmento

macrocefalia
macrorregião
macrossocial

maxissaia

maxivestido

megaciclo
megaevento
mega-hertz
megarregião
megassistema

megaempresa
megafone
megainvestidor
megassalário
megassucesso

metacronismo
metalinguagem
metarrodopsina

metaeurística
metapsíquico
metassemia

interinterclube
interface
inter-racial
inter-relacionar

intraintracraniano
intramedular
intraocular
intrapulmonar
intrauterino

macromacroanálise
macrocosmo
macrossaia
macrovisão

maximaxidesvalorização
maxirreação

megamegabyte
megaesôfago
megagametófito
megaoperação
megassena

metameta-análise
meta-heurística
metarreportagem
metassíncrise
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micromicrobiologia
microeconomia
micro-história
micro-organismo
microrregião
microssérie

microcirurgia
microempresa
micro-ondas
microprocessador
microrreprodução
microssistema

microcosmo
microenergia
micro-ônibus
microrganismo
microssaia

minicalculadora
minijardim
minissaia

minidicionário
minirreforma
minissérie

miniminiauditório
mini-homem
minirregião
minissubmarino

multimultiarticulado
multiembrionário
multi-intencionalidade multilateral
multipartidário
multirracial

multifuncional
multinacional
multissecular

neoneocapitalismo
neo-helênico
neo-ortodoxo
neossocialismo

neoformativo
neoimperialista
neorrealismo

neo-hegeliano
neolatino
neossimbolista

pan-blástico
pan-helenista
pan-urbanismo

pandemoníaco
pan-mítico

periápice
perinasal
perineuro
periodontoclasia
perioftálmico
perirradicular
perissomático

perilinfa
perinatal
periodontal
periodontose
periorbital
perirrenal

panpan-americano
pangermanista
pan-oftálmico

periperianal
perimedular
perineural
periodontite
perioftálmico
periósseo
perissístole
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póspós-abdômen
pós-auricular
pós-cranial
pós-dorsal
pós-embrionário
posfácio
pós-hipnótico
pós-operatório
pospor

pós-adolescência
poscefálico
pós-datado
pós-doutorado
pós-escrito
pós-graduação
poslúdio
pós-parto
pós-socrático

pós-alveolar
pós-comunismo
pós-diluviano
pós-eleitoral
pós-estruturalismo
pós-guerra
pós-moderno
posponto
postônico

preconceito
predispor
pré-eleitoral
pré-estreia
pré-história
pré-moldar
pré-olímpico
pré-molar

pré-datar
predisposição
pré-escolar
preexistir
premeditar
pré-natal
pré-operação
pré-parto

proatividade
procônsul
progenitora

proativo
pró-diretas
pró-labore

protoeslavo
protoindustrialização
proto-oncogene
protoplasmático
protorromântico
prototipográfico

proto-história
protolíngua
proto-organismo
protoporfirina
protossatélite
prototraqueado

pseudocultura
pseudo-hemofilia

pseudoefedrina
pseudo-hermafrodita

prépré-classificado
predestinar
predizer
preestabelecer
prefixação
pré-menstrual
pré-nupcial
pré-operatório
pré-socrático

própró-americano
pró-cassação
proeminente
pró-socialismo

protoprotoariano
proto-histórico
protonefrídeo
protoplasma
protorrevolução
protossolar

pseudopseudoartrite
pseudoestrela
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pseudo-história
pseudomorfismo
pseudoparênquima
pseudossábio

pseudo-histórico
pseudo-occipital
pseudorrevelação
pseudossigla

pseudoimunização
pseudo-ortorrômbico
pseudorrubi
pseudossufixo

recorrigir
reelaborar
reencarnar
refilmar
ressecção

reeditar
reeleger
reengenharia
remexer
ressignificar

recém-casado
recém-descoberto
recém-nomeado

recém-chegado
recém-formado
recém-saído

retroalimentação
retrocognitivo
retrogradação
retro-ocular
retroperitônio
retropropulsão
retrovírus

retroativo
retroesternal
retroinjeção
retroperitoneal
retroposição
retrorreflexão

semiárido
semicírculo
semifinal
semimorto
semissintético

semiautomático
semideus
semi-hidrato
semiprecioso
semivogal

sobre-humano
sobremaneira
sobressalente

sobreimpressão
sobrepasso

rereabastecer
reeducar
reembolsar
reenviar
repassar
ressocializar

recémrecém-aberto
recém-convertido
recém-nascido
recém-talhado

retroretroagir
retrocognição
retrofoguete
retromandibular
retroperitonial
retroprojetor
retroviral

semisemianalfabeto
semicerrar
semieixo
semi-internato
semirreta

sobresobreaviso
sobreloja
sobressair
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subsubaquático
subclasse
subemprego
sublingual
subprefeitura
sub-rogar
subutilizar

sub-base
subdelegado
sub-humano
sublixar
sub-regional
subtenente

subchefe
subdiretor
subitem
suboficial
sub-reptício
subtropical

superdotado
superexposição
super-homem
superprodução
super-realismo

superespecial
superfaturamento
supermercado
superquadra
supersônico

supracelestial
supra-hepático
supranatural
suprarregional
suprassumo

supraesofágico
supra-humano
supraorbital
suprarrenal
supraumbilical

telecine
tele-educação
telessala

telecomunicação
telemarketing
telessena

Transamazônica
transnacional

transatlântico
transpassar (traspassar)

ultracentrifugação
ultraelegante
ultraindependente
ultraobscuro

ultracorreção
ultraenergético
ultraleve
ultraortodoxia

supersupercampeão
superestrutura
super-herói
superocupado
super-reação
supervalorizado

suprasupra-atmosférico
supraestrutura
suprainguinal
suprapartidário
suprassensível

teleteleaula
teleconferência
teleobjetiva

transtransalpino
transcodificador
transplantar

ultraultra-aquecido
ultrademocrático
ultra-humano
ultramar
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ultrapassagem
ultrassonografia

ultrarradical
ultravioleta

ultrassom

videoaula
videoconferência
videolaparoscopia

videocassete
videogame
videolocadora

vídeoVideoarte
videoclube
videojogo

Relação de algumas palavras e sua grafia
A
adenocarcinoma
adenopatia
aeroneurose
aerossonda
agroindústria
agropastoril
agrotóxico
ambissinistro
aminoetano
anatomofuncional
anteroabdominal
anteroinferior
aterosclerose

adeno-hipófise
adenossarcoma
aeroperitônio
agroaçucareiro
agronegócio
agroquímica
ambidestro
aminoácido
aminossalicílico
anatomopatológico
anteroesquelético
anteroposterior
arteriosclerose

adenoipófise
aerogamaespectrometria
aerossol
agrobiologia
agropecuária
agrossocial
ambiesquerdo
aminodontídeo
anatomocirurgia
anemografia
anteroexterior
anteroventral

bem-te-vi
bucolabial

broncopneumonia
bucomaxilofacial

carcinossarcoma
cardiorrenal
cefaloauricular
cefalo-hidrocele
cefalotomia
cerebrovascular
corticosteroide

carciossínfise
cardiorrespiratório
cefaloespinhal
cefaloidrocele
cerebrometria
corticoide
cranioencefalograma

B
bem-me-quer
bucofaringe

C
carcinomatose
cardioesclerose
cardiovascular
cefalo-hematoma
cefalorraquidiano
cerebrorraquidiano
cortisona
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craniofacial
craniossacral
cromossomático

craniomandibular
cromodiagnóstico
cromoterapia

craniorreia
cromorradiometria

dessanilizar
desumano
dissentir

desserviço
dissabor

ectoparasita
ectossomático
endocraniano
endovenoso
enterorrenal
epissômico
eritrocatálise
esclerênquima
esternoclidomastoideo
esternorrinco
esteroide
exteroceptor
exteroposterior

ectoplasma
endoartéria
endorradiografia
enterobactéria
enterossarcocele
epitálamo
eritrorretina
escleroproteína
esternocostal
esternossuboccipital
exteroanterior
exteroinferior
exterossuperior

farmacoeconomia
femorocutâneo
femoropretibial
femorotibial
fibrocartilaginoso
fibrocisto
fibromioma
fibrossarcoma
fibrovascular
fisiopatologia
fitoparasitológico
fonoaudiologia
fonofobia
frontomaxilar

farmacorrictologia
femorogenital
femororrotuliano
femorovascular
fibrocimento
fibromatoide
fibromuscular
fibrotraqueíde
fisioculturismo
fito-hemoaglutinina
fitossanidade
fonocardiografia
fonometria
frontossupraciliar

D
desonra
desumanizar
dissecar

E
ectocraniano
ectorraquidiano
endocardiografia
endossimbiose
enterogastrite
epissintético
equissonante
eritrossedimentação
esternoclavicular
esternopericárdico
esternotireoideo
exteroceptivo
exterointerior

F
farmacodimâmica
farmacossiderita
femoronutritivo
femorossinovial
fibrocartilagem
fibrocístico
fibromatoso
fibrorradiado
fibrotraqueideo
fisiomecânico
fito-hormonal
fitossociológico
fonocardiograma
fronto-horizontal
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G
glicocorticoide
gliconeogênese

glicogênico
glicoproteico

glicolipídeo
glicoproteína

hematopatologia
hemi-hidrato
hemoaglutinação

hematorreia
hemi-hipertrofia
hidroavião

ictiossauro
ileorrectostomia
ílio-hipogástrico
infectocontagioso
inferoaxilar

ielofemoral
ileorrotuliano
iliossacro
infectologista
inferointerior

jurisfilosófico

jurispositivismo

má-formação
mal-apessoado
malcriação
mal-estar
marca-passo
meia-idade
meia-sola
meio-dia
meio-tempo
morbimortalidade

mal-acabado
mal-assombrado
mal-encarado
malpassado
mau-caráter
meia-lua
meia-volta
meio-fio
meio-termo
musculotendínea

neurocirurgia
neuro-hormonal
neurossifilítico

neurocirurgião
neuromuscular

H
hematoencefálico
hemianestesia
hemissimetria
hidrossulfato

I
ictiobatráquio
ileomesentérico
ileossigmoideo
inderoposterior
inferoanterior
inferossúpero

J
jurisconsulto
jurisprudência

M
má-criação
mal-agradecido
mal-aventurado
mal-entendido
malquerença
meia-entrada
meia-noite
meio-campo
meio-irmão
metalorradiografia

N
neuroanatomia
neuro-hipnótico
neurossecreção
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O
osteoesclerose
osteonecrose
osteossíntese

osteoide
osteoporósico

osteomielite
osteossarcoma

para-choque
paraquedas
para-raios
paratireoide
perineoclitoridiano
perineoscópico
perineotomia
persecutório
pleuropneumonia
pleurossômico
plurirracial
pneumoalérgeno
pneumo-hipodermia
pneumorradiografia
pneumotórax
politécnico
posterossuperior

paraestatal
paraquedismo
para-sol
perineocele
perineoplastia
perineostomia
perineotômico
pleurobrânquio
pleuropulmonar
plurianual
plurirreligioso
pneumoenterite
pneumoidrometria
pneumorretroperitônio
polimetileno
posteroexterior
proteica

quimioprofilaxia
quimiossíntese

quimiorreceptor

radioatividade
radiodermatite
radiodifusão
radioestelar
radiofotografia
radionuclídeo
radiorrepórter
radiotáxi

radioator
radiodermite
radioemissão
radioestesia
radiojornalismo
radiorreceptor
radiossensível
radioteatro

P
para-brisa
para-lama
paraquedista
parassimpático
perineocélico
perineorráfico
perineostômico
persecução
pleurocele
pleurorragia
pluripartidário
plurissetorial
pneumo-hidrometria
pneumoipodermia
pneumosserosa
polissacarídeo
posteroinferior
pública-forma

Q
quimioanalítico
quimiorresistência

R
radioamador
radiocomunicação
radiodiagnóstico
radioespectrograma
radiofarol
radionecrose
radiorreportagem
radiossonda
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radiotoxemia
retossigmoide
rinobronquite
rinofônico
rinorragia
rinossinusite

radiotransmissor
retossigmoidoscópio
rinocefalia
rinologia
rinorreação
rinovírus

retoestenose
retouterino
rinofaringe
rinoplastia
rinoscleroma

sacaroglicótico
sacarorreia
sacrococcígeo
sacrofemoral
sacrolombar
sacrossantidade
sem-amor
sem-nome
sem-razão
sem-teto
sem-vergonhice
socioeconômico
sociolinguística
somatoagnóstico
superoanterior
superolateral
superovariado

sacarometabólico
sacrocervical
sacrocostal
sacrogenital
sacroprofano
sacrossanto
sem-casa
sem-número
sem-sal
sem-trabalho
socieconômico
sócio-histórico
sociopolítico
somatopsíquico
superoexterior
superomedial

toracofacial
toracometria
toracoscopia
traqueobrônquico
traqueofonia
traqueoscopia
trombocisto
tromboembolia
trombogênico

toracografia
toracoplastia
toracostomia
traqueobronquite
traqueoide
traqueostomia
trombocitopenia
trombofilia
tromboplastina

S
sacarobacilar
sacaromicose
sacrociático
sacroespinhal
sacroilíaco
sacrorraquidiano
sacrouterino
sem-cerimônia
sem-pudor
sem-terra
sem-vergonha
sociocultural
sociolinguista
sociorreligioso
somatossensorial
superoinferior
superoposterior

T
toracoacromial
toracolombar
toracopneumia
toracotomia
traqueocele
traqueorragia
traqueotomia
trombocitose
tromboflebite
trombossinusite
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U
umerocubital
umerolecraniano
uretrocistite
uretropeniano
uretrorreico
uterocervical
uteroparietal
uterorragia
uterotomia

umerodimetacárpico
umerorradial
uretrografia
uretroprostático
uretrovaginal
uterocistotomia
uteropático
uterorretal
uterovaginal

umeroindimetacárpico
uretrocele
uretrometria
uretrorragia
uteróceps
uterolombar
uteropélvico
uterossacral
uteroventral

vaginorragia
vaginotomia
vaginovulvar
vasculomotor
vasoconstrição
vasodilatador
vasoipertônico
vasopressor
vasovasostomia
vertebroilíaco
vertebrossacro

vaginorretal
vaginouterino
vasculogênese
vasculonervoso
vasoconstritor
vaso-hipertônico
vasomotor
vasospasmo
vertebrocostal
vertebropericárdico

V
vaginoplastia
vaginoscópico
vaginovesical
vasculolinfático
vasculossanguíneo
vasodilatação
vasoinibidor
vasoneuropatia
vasossensitivo
vertebrofemoral
vertebropleural
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